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Droga ekspresowa S1 
powstanie do 2022 r.

Brzeszcze na 
rowerze

Nie przyjęli 
stawek podatku

Rok pod znakiem inwestycji

W 2016 roku gmina Brzeszcze wydała na inwestycje ok. 11 mln zł. Przebudowa ul. Piastow-
skiej i termomodernizacja placówek oświatowych, to najważniejsze z wykonanych zadań.

Projekt obejmuje wytyczenie, 
oznakowanie oraz wypro-
mowanie trasy rowerowej 
na terenie gminy Brzeszcze.

Rozpoczęła się procedu-
ra inwestycyjna budo-
wy ostatnich odcinków 
drogi ekspresowej S1.

Radni nie przyjęli projektu 
uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.
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56 kilometrów drogi ekspresowej 
S1 zostanie zrealizowanych do 2022 
roku. Harmonogram prac przewiduje, 
że odcinek Pyrzowice - Podwarpie po-
wstanie w latach 2017-2019, odcinek 
Podwarpie - Dąbrowa Górnicza zosta-
nie zrealizowany w latach 2019-2021, 
odcinek Kosztowy - Bielsko-Biała Suchy 
Potok powstanie w latach 2019-2022, 
a odcinek Bielsko-Biała – Żywiec – gra-
nica państwa na odcinku  Przybędza 
– Milówka tzw. Obejście Węgierskiej 
Górki (dawna S69) w latach 2018-2020.

Przypomnijmy, że dla odcinka Kosz-
towy - Bielsko-Biała Suchy Potok długo 
nie można było wybrać wariantu prze-
biegu trasy (protestowali mieszkań-
cy, samorządowcy, ekolodzy, UNESCO 
i przedsiębiorstwa górnicze). W końcu 
zdecydowano się na kompromisowy 
wariant E, tzw. hybrydowy. Łączna dłu-
gość tego odcinka to prawie 40 km. 
Odcinek ten jest uzupełnieniem euro-
pejskiego korytarza nr VI. Stanowi kon-
tynuację S1 na odcinku węzeł „Koszto-
wy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy 
Potok” w Bielsku-Białej po nowym śla-
dzie i dalej do granicy z Republiką Cze-
ską w Cieszynie oraz połączenie ze Sło-
wacją. Droga powstanie w przekroju 
2x2 i dopuszczalnym obciążeniu 11,5 t/
oś. W ramach tego zadania planowana 

jest zmiana dotychczasowego przebiegu 
DK 44 i powiązanie jej z drogą S1 w spo-
sób zapewniający obejście miejscowo-
ści Bieruń i Oświęcim. Powstanie osiem 
węzłów: „Kosztowy II”, „Lędziny”, „Bie-
ruń”, Oświęcim”, „Wola”, „Brzeszcze”, 
„Stara Wieś” i  „Suchy Potok”. Kierowcy 
podróżujący tym odcinkiem będą mogli 
korzystać z czterech miejsc obsługi po-
dróżnych (MOP). 

- Przyjęty wariant jest najbardziej 
optymalny - nie zagraża wydobyciu ko-
palni „Brzeszcze”, a jednocześnie mija 
obszary Natura 2000. Węzeł powsta-
nie w rejonie ul. Pszczyńskiej i odbijać 
będzie na krawędzi Łężnika w kierunku 
Woli. Dalej droga będzie poprowadzona 
wzdłuż torów kolejowych w Jawiszowi-
cach - przypomina burmistrz Brzeszcz, 
Cecylia Ślusarczyk. 

Porozumienie o rozpoczęciu proce-
dury inwestycyjnej ostatnich odcinków 
drogi ekspresowej S1 podpisali m.in. 

minister infrastruktury i budownictwa, 
Andrzej Adamczyk oraz wiceminister 
infrastruktury i budownictwa, Jerzy 
Szmit.

W sali sesyjnej zamiejscowego od-
działu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej premier Beata Szydło 
spotkała się z samorządowcami z regio-
nu.  Spotkanie było poświęcone przede 
wszystkim rozwojowi infrastruktury dro-
gowej w województwie śląskim. Wzięła 
w nim udział także burmistrz Brzeszcz, 
Cecylia Ślusarczyk.

- Przyjechaliśmy do Bielska-Białej, 
aby ogłosić ważną decyzję dla regionu. 
Decyzję, na którą Podbeskidzie, Mało-
polska i Śląsk czekały wiele lat. Z satys-
fakcją mogę powiedzieć, że budowa S1 
przyczyni się do rozwoju tego regionu, 
poprawi komunikację - powiedziała pre-
mier Beata Szydło podczas spotkania 
z samorządowcami.

JB

Droga ekspresowa S1 powstanie do 2022 r.

Podczas wizyty premier 
Beaty Szydło w Bielsku-Bia-
łej, 5 grudnia, podpisano 
porozumienie o rozpoczę-
ciu procedury inwestycyjnej 
budowy ostatnich odcin-
ków drogi ekspresowej S1.

Premier Beata Szydło spotkała się z samorządowcami z naszego regionu w Biel-
sku-Białej. Rozmawiano o rozwoju infrastruktury drogowej.

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnego ciepła, 
wzajemnego zrozumienia i prawdziwej radości.

Z tej okazji składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Brzeszcze oraz przybyłym Gościom dużo 

zdrowia, spokoju, pogody ducha oraz 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Nadchodzący Rok 2017 niech będzie 
czasem osobistego szczęścia oraz 

realizacji wszelkich Państwa zamierzeń.

Radni Gminy Brzeszcze   Burmistrz Brzeszcz
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W grudniu br. została opracowana 
koncepcja ścieżki rowerowej oraz pro-
gram funkcjonalno-użytkowy za kwotę 
78 tys. 720 zł. Dokumenty te są niezbęd-
ne do złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania w ramach ogłoszonych naborów 
do Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (termin naboru wniosków I 
kwartał 2017 r.). Całkowita wartość pro-
jektu szacowana jest na 2 mln 576 tys. 50 
zł, a planowane dofinansowanie ma wy-
nieść 1 mln 674 tys. 432 zł.

Realizacja inwestycji miałaby się roz-
począć w III kwartale 2017 r., a zakończyć 
w II kwartale 2019 r. Zakres prac obejmuje 
opracowanie koncepcji budowy ścieżki ro-
werowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą dla rowerzystów w celu wy-
korzystania lokalnych zasobów przyrod-
niczych na cele turystyczno-rekreacyjne. 
Ścieżka miałaby połączyć tereny atrakcyjne 
przyrodniczo nad brzegami Wisły i Soły na 

terenie gminy, obejmując następujące uli-
ce: Bór, Borowa, Klonowa, Piekarska, Staro-
wiejska, droga dojazdowa do stawu Sazan, 
droga wzdłuż stawów po wyrobiskach żwi-
rowych, Solna. Odnoga ścieżki rowerowej 
biegłaby ulicami: Borową od skrzyżowania 
z ul. Klonową, Kolejową, wałem przeciwpo-
wodziowym wzdłuż Wisły, Młyńską, Olszyn-
ki, Kościuszki do skrzyżowania z ul. Słonecz-
ną i Nazieleńce (Wiślana Trasa Rowerowa).

W UG Brzeszcze pracują też nad opra-
cowaniem koncepcji budowy ścieżki ro-
werowej związanej z miejscami pamięci 
KL Auschwitz-Birkenau na terenie gminy 
Brzeszcze. Ta trasa miałby obejmować na-
stępujące ulice: granica gminy Brzeszcze 
ul. Strażacka (Brzeszcze Bór), dojazd do 
budynku karnej kompanii byłego podobo-
zu Brzeszcze-Budy, Bór, Budy, Ofiar Oświę-
cimia (do skrzyżowania z ul. Piastowską), 

dojazd do parku przy ul. Dworcowej (te-
ren byłego podobozu), Łęcka (od skrzy-
żowania z ul. Spółdzielczą w Jawiszowi-
cach), Kostka Jagiełły (Zasole), pomnik 
Kostka Jagiełły w Zasolu. Planowany koszt 
opracowania koncepcji to 96 tys. 924 zł. 

Przypomnijmy, że na terenie gminy 
realizowane jest również zadanie: „Bu-
dowa tras rowerowych w Małopolsce - 
Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa 
WTR - odcinek II: od gminy Brzeszcze 
do gminy Skawina”. W ramach zadania 
zmodernizowane zostały ul. Lachowic-
ka, odc. ul. Bór, Nazieleńce, odc. ul. 
Kościuszki, odc. ul. Reja, Reymonta i Sło-
necznej, ul. Przedwieśnik, odc. ul. Lipo-
wej, odcinek chodnika przy ul. Dworco-
wej, ul. Akacjowa oraz odc. ul. Wodnej. 
Inwestorem jest Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie.                                 JB

Brzeszcze na rowerze 
Projekt o takiej nazwie 
obejmuje wytyczenie, ozna-
kowanie oraz wypromo-
wanie trasy rowerowej na 
terenie gminy Brzeszcze. 
To nie jedyna inwestycja 
planowana na przyszły rok, 
która ucieszy rowerzystów.

Już wkrótce w gminie powstaną trasy rowerowe z prawdziwego zdarzenia.

>>8 grudnia odbyło się przekazanie 
placu budowy dla robót budowlanych 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Modernizacja ul. Spółdzielczej w Ja-
wiszowicach”.

Planowana inwestycja będzie obej-
mować m.in. remont istniejącej na-
wierzchni jezdni, regulację istniejących 
rowów odwadniających, odnowę i uzu-
pełnienie poboczy tłuczniem. 

Koszt zadania realizowanego przez 
Powiat Oświęcimski to niespełna 540 
tys. zł. Dotację do kwoty 150 tys. zł 
udzieli powiatowi Gmina Brzeszcze. Ter-
min zakończenia robót zaplanowano na 
16 grudnia 2016 roku.                                     

JB

Nowa nawierzchnia 
na Spółdzielczej>>5 grudnia odebrano roboty budow-

lane w ramach zadania pn. „Odwodnie-
nie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach”.

Zadanie, które realizował Powiat 
Oświęcimski pochłonęło 92 tys. zł. Pienią-
dze w całości pochodziły z budżetu powia-
tu. Zakres robót obejmował przebudowę 
przepustu drogowego, remont przepustu 

pod zjazdem indywidualnym w rejonie 
dwóch posesji, remont istniejącej na-
wierzchni jezdni wraz z montażem barier 
i balustrad ochronnych, remont istniejące-
go pobocza (około 100 metrów) oraz rowu 
odwadniającego (około 92 metry).

W odbiorze uczestniczyła członek 
Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, Ewa 
Pawlusiak.                                                   (red)

Wiśniowa ma odwodnienie
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Radni odrzucili stawki podatku od nie-
ruchomości zaproponowane w projekcie 
uchwały przez burmistrza. Dwunastu rad-
nych głosowało przeciw, a tylko siedmiu za.  
W związku z tym, że uchwała nie została 
podjęta, w 2017 r. będą obowiązywać staw-
ki podatku z 2016 roku (w ramce obok). 

- Zaproponowałam podniesienie po-
datków o 7 gr na metrze kwadratowym – 
to jest 7 zł na rok na 100 m2. Radni uznali, 
że nie należy podnosić podatków, chociaż 
część z nich zgłosiła wniosek o obniżenie 
zaproponowanej stawki o 2 gr. Wprowa-
dziłam taką autopoprawkę do projektu 
uchwały, ale nie uzyskało to poparcia 
większości radnych. Dziwi mnie to, ponie-
waż z jednej strony są naciski na inwesty-
cje, a z drugiej - podatki muszą też pokry-
wać niemałe wydatki bieżące - komentuje 
burmistrz Cecylia Ślusarczyk.

Rada Miejska przyjęła natomiast 
uchwałę w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości. Zgodnie z nią zwalnia 
się z podatku od nieruchomości: grunty, 
budynki i ich części zajęte na prowadzenie 
działalności kulturalnej, z wyłączeniem po-
wierzchni zajmowanych na prowadzenie 

Nie przyjęli stawek podatku
Rada Miejska w Brzesz-
czach nie przyjęła pro-
jektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości 
stawek podatku od nieru-
chomości na 2017 rok. 

Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 
zł od 1 m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha po-
wierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,18 zł od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem dróg,
- ujętych w ewidencji gruntów jako drogi - 0,06 
zł od 1 m2 powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewita-
lizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmu-
jącym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego - 3 zł od m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 22,69 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publiczne-
go: garaży - 6,08 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,  innych - 3,86 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.
Od budowli lub ich części - 2% ich warto-
ści określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 7-3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Obowiązująca wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości

działalności gospodarczej; grunty, budyn-
ki, budowle i ich części zajęte na potrze-
by cmentarzy; grunty, budynki, budowle 
i ich części zajęte na potrzeby zbiorowych 
oczyszczalni ścieków; grunty, budynki i ich 
części przeznaczone na realizację zadań 
w zakresie ochrony p.poż., z wyłączeniem 

powierzchni zajmowanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej; grunty, budynki 
i ich części zajęte na prowadzenie działalno-
ści sportowej, z wyłączeniem powierzchni 
zajmowanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.                                                     

                                                                             JB

>>15 listopada w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn. „Rozbudowa Urzędu Gmi-
ny Brzeszcze” zostały zakończone prace 
związane z przekładką kostki brukowej 
przed wejściem głównym do urzędu. 

 
Prace zostały wykonane w celu usunię-
cia zagłębień oraz nierówności terenu. 

W porach deszczowych na placu powsta-
wały liczne kałuże, które szczególnie pod-
czas przymrozków zagrażały bezpieczeń-
stwu petentów i pracowników.

Zakończono też prace związane z zago-
spodarowaniem zieleńca przed budynkiem 
urzędu. Wycięto suche drzewa i krzewy 
oraz szpaler tui, który ograniczał widocz-

ność oraz miał wpływ na bezpieczeństwo 
w pobliżu przejścia dla pieszych.

Przypomnijmy, że w lipcu br. zakończo-
no remont schodów do urzędu. A jeszcze 
w tym roku w budynku Urzędu Gminy 
Brzeszcze zostanie wykonana klimatyza-
cja. W procedurze przetargowej wybrano 
wykonawcę zadania. Firma ADG Sp. z o.o. 
z Chorzowa wykona klimatyzacją za kwotę 
297 tys. 967,50 zł. Termin zakończenia ro-
bót to 29 grudnia 2016 r.                                    JB                                                                     

>>Rada Miejska w Brzeszczach ustaliła 
wykaz wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2016.

Ogólna kwota wydatków niewyga-
sających z upływem roku budżetowego 
2016 wynosi 306 tys. 262,51 zł.

Na tę kwotę składają się dwa zadania 
inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w rejonie ul. Siedliska w Brzeszczach” 
(projekt) za kwotę 86 tys. 92,51 zł oraz 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesz-
czach-Borze” (projekt) za kwotę 220 tys. 
170 zł. Ostateczny termin dokonania 

wydatków na te zadania ustalono na 30 
kwietnia 2017 r.

Zakończenie zadań przesunięto na przy-
szły rok z uwagi na brak możliwości zreali-
zowania i zapłaty do końca 2016 r. W obu 
przypadkach prace projektowe wymagają 
dodatkowych uzgodnień.                                    JB

Urząd się zmienia

Wydatki na kanalizację nie przepadną
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Symbolicznego przekazania dokumen-
tów oraz kluczyków do samochodu na ręce 
burmistrz Cecylii Ślusarczyk dokonał Mało-
polski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, st. bryg. Stanisław Nowak. 
W spotkaniu udział wzięli także zastępca 
Małopolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. 
Marek Bębenek, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, 
bryg. Piotr Filipek, prezes Zarządu Gminne-

go OSP w Brzeszczach, Władysław Drabek, 
prezes OSP Brzeszcze, Grzegorz Chowaniec, 
naczelnik OSP Brzeszcze, Adrian Walczyk 
oraz druhowie - Paweł Kopijasz i Adam Maj.  

Renault Midlum M 210 został już przez 
brzeszczańskich strażaków odpowied-
nio uzbrojony i przygotowany do udziału 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Druhowie z Brzeszcz mają nowy wóz
23 listopada w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie 
odbyło się uroczyste prze-
kazanie w użytkowanie dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeszczach samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki 
Renault typ Midlum M 210. 

 Otrzymany samochód jest efektem 
starań wielu osób i instytucji. Szczególne 
podziękowania druhowie z OSP Brzeszcze 
kierują na ręce radnej powiatowej i dy-
rektor biura poselskiego premier Beaty 
Szydło, Iwony Gibas oraz Komendanta 
Powiatowego PSP w Oświęcimiu, bryg. 
Piotra Filipka.                                              (red)

Siła bojowa OSP Brzeszcze składa się teraz z trzech samochodów.

Na realizację programu w 2017 r. zosta-
nie przeznaczona kwota w wysokości 250 
tys. 500 zł. Organizacje pozarządowe będą 

mogły wziąć udział w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych. 

W programie zapisano priorytetowe 
zadania publiczne, na realizację których 
zostaną przydzielone dotacje. Te zada-
nia to: organizacja i prowadzenie zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych dla dzie-
ci z rodzin zagrożonych uzależnieniami 
(w szczególności prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej); organizacja i pro-
wadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych (terapia zajęciowa, za-
biegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno-
rehabilitacyjne i warsztaty psychologiczne 
itp.); upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu na terenie gminy Brzeszcze (pro-
wadzenie zajęć sportowych w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży, organizowanie 

Program współpracy ze społecznikami

Rada Miejska w Brzeszczach 
uchwaliła uchwałę w spra-
wie przyjęcia rocznego 
programu współpracy Gmi-
ny Brzeszcze z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok.

imprez sportowo-rekreacyjnych itp.); 
ochrona zdrowia (szerzenie i promocja 
profilaktyki onkologicznej, profilaktyki 
i rehabilitacji osób z cukrzycą, profilak-
tyki uzależnień, opieka i rehabilitacja 
osób niewidomych); edukacja, w tym 
edukacja ekologiczna, propagowanie 
działań proekologicznych (organizowanie 
konkursów, szkoleń, wyjazdów, spotkań 
m.in. o charakterze ekologicznym, ochro-
na i odnowa rodzin pszczelich, właściwa 
gospodarka łowiecka – ochrona zwierzy-
ny); krzewienie kultury - propagowanie 
i wspieranie talentów w różnorodnych 
obszarach kulturalnych i społecznych. Ten 
ostatni punkt to nowe zadanie prioryte-
towe, którego nie było w programie obo-
wiązującym w 2016 roku.                          JB

>>RPWiK w Tychach przedstawiło Radzie 
Miejskiej w Brzeszczach wysokość taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na tere-
nie gminy Brzeszcze.

Radni nie przyjęli uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę na terenie gminy Brzeszcze. 

Siedemnastu z nich głosowało przeciw, jeden 
głos był za i jeden wstrzymujący się. Zgodnie 
z przepisami prawa zaproponowana przez 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Tychach taryfa wejdzie jednak 
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i obowią-
zywać będzie do 31 grudnia 2017 r. Ta nie 
zmieniła się w stosunku do mijającego roku.

Gospodarstwa domowe za 1m3 dostar-
czonej wody zapłacą 8,41 zł brutto (7,79 
zł netto). Ta sama stawka obowiązuje dla 
pozostałych odbiorców (II grupa taryfowa), 
czyli zakładów produkcyjnych, usługowych, 
firm handlowych, administratorów budyn-
ków użyteczności publicznej itp.  

- Należy podkreślić, że po latach pod-
wyżek, cena wody jest od trzech lat na tym 
samym poziomie. To nasz sukces – mówi 
burmistrz Cecylia Ślusarczyk.                            JB

Taryfa za wodę bez zmian
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Modernizacja dróg do pól. Remont ul. Kle-
parz w Jawiszowicach z odwodnieniem

Koszt zadania: 210 641,28 zł. Dofinan-
sowanie z Województwa Małopolskiego: 
30 tys. zł. Zakres: opracowano dokumen-
tację projektową, uzyskano zezwolenie na 
realizację zadania oraz pozwolenie wodno-
prawne, remont drogi polegający na: wy-
mianie konstrukcji podbudowy, wykonaniu 
nawierzchni z betonu asfaltowego - od-
wodnienie drogi - układ drenaży w postaci 
rur drenarskich perforowanych wraz ze stu-
dzienkami inspekcyjnymi, odprowadzenie 
do rowu melioracyjnego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K 
ul. Nosala w Brzeszczach

Koszt zadania: 262 509,36 zł. Dofi-
nansowanie: 50% kosztów zadania finan-
sowane przez Powiat Oświęcimski: 131 
254,68 zł. Zakres: na odcinku ul. Nosala od 
skrzyżowania z ulicą Ofiar Oświęcimia do 
bocznicy kolejowej przebudowano sieć nn. 
wraz z oświetleniem ulicznym (typu LED), 
przebudowano chodnik, zamontowano 
nową wiatę przystankową, przebudowano 
zjazdy do posesji, opracowano dokumen-
tację techniczną budowy chodnika dla pie-
szych na odcinku od bocznicy kolejowej do 
przystanku autobusowego za ul. Ogrodową 
oraz peronu przystanku wraz z wiatą.

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K 
ul. Nosala w Brzeszczach - etap II

Koszt zadania: 243 429,22 zł. Do-
finansowanie: 50% kosztów zadania 
finansowane przez Powiat Oświęcim-
ski: 121 714,61 zł. Zakres: rozbiórka 
istniejącego chodnika za przejazdem 
kolejowym o długości ok. 90 m wraz 
z obrzeżami i krawężnikiem, wyko-
nanie 4 studzienek ściekowych wraz 
z przykanalikami o łącznej długości ok. 
48 m, korytowanie pod nowy chodnik, 
wykonanie podbudowy, zabudowa na 
ławach betonowych: od strony jezdni 
krawężnika drogowego, zabudowa na-
wierzchni chodnika z betonowej kostki 
brukowej, szerokość chodnika 1,50 m, 
całkowita długość ok. 460 m, wykona-
nie peronu przystankowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. 
Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 
5+792,00 do 7+270,00

Koszt zadania: 3 039 993,29 zł. Dotacja 
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej  na lata 2016-2019 
– 1 519 966,00 zł. Udział Gminy Brzeszcze - 
856 tys. zł. Inwestor: Powiat Oświęcimski. 
Zakres: przebudowa jezdni oraz regulacja 
jej szerokości do 5,5 m, wykonanie chodnika 
z betonowej kostki brukowej, remont na-
wierzchni miejsc postojowych, przebudowa 
pętli autobusowej, budowa systemu kanali-
zacji deszczowej, wykonanie azylu drogowe-
go, wymiana oświetlenia ulicznego, wpro-
wadzenie docelowej organizacji ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. 
Olszyny w Jawiszowicach

Koszt zadania: 1 451 123,78 zł. Udział 
Gminy Brzeszcze: 740 700,00 zł - dotacja dla 
Powiatu Oświęcimskiego, stanowiąca 50% 
kosztów zadania. Inwestor: Powiat Oświę-
cimski. Termin realizacji: 31.03.2017. Zakres: 
przebudowa jezdni przez wykonanie nakład-
ki asfaltowej z częściową wymianą konstruk-
cji drogi, wykonanie chodnika z betonowej 
kostki brukowej, przebudowa systemu ka-
nalizacji deszczowej, wykonanie pobocza, 
wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1869 K 
ul. Siedliska w Brzeszczach - opracowanie 
dokumentacji projektowej

Koszt zadania: 68 880,00 zł. Dotacja Gmi-
ny Brzeszcze dla Powiatu Oświęcimskiego: 
34 440,00 zł. Inwestor: Powiat Oświęcimski. 
Zakres: podjęto uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej, zawarto poro-
zumienie, wykonano projekt przebudowy 
drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar 
Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Szybową, 
uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. 
Oświęcimskiej w Wilczkowicach i Skidziniu

Planowany koszt zadania: 54 800 zł. 
Opracowanie projektu: 54 800zł. Termin 
realizacji: wykonanie dokumentacji pro-
jektowej do 30.06.2017.  Zakres: podjęto 
uchwałę dot. przekazania drogi w ograni-
czony zarząd w celu wykonania dokumen-
tacji projektowej - zawarto porozumienie. 
Prace do realizacji: wykonanie projektu 
przebudowy drogi i roboty budowlane: 
w Wilczkowicach – budowa chodnika od 
skrzyżowania z ul. Podlaską do wjazdu 
przy posesji nr 67; w Skidziniu – przebu-
dowa ulicy od skrzyżowania z ul. Piwną do 
budynku OSP Skidziń wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K 
ul. Bielskiej w Jawiszowicach w km 0+000 
– 1+450 

Koszt dokumentacji projektowej: 80 000 
zł, w tym dotacja Gminy Brzeszcze: 40 000 zł. 
Planowany koszt zadania: 5 887 000,00 zł. 
Dofinansowanie z PRGiPID: 2 900 000,00 zł. 
Dotacja Gminy Brzeszcze: 1 522 500,00 zł. In-
westor: Powiat Oświęcimski. Zakres: opraco-
wano dokumentację projektową i uzyskano 
wymagane zezwolenia na realizację inwesty-
cji, podjęto uchwałę - deklarację zabezpie-
czenia przez Gminę Brzeszcze dla Powiatu 
Oświęcimskiego środków finansowych na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego do 
kwoty 1 522 000,00 zł. Powiat Oświęcimski 
otrzymał promesę dofinansowania zada-
nia w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Zakres: na odcinku od ul. Witosa 
do skrzyżowania ul. Jedliny planuje się: bu-
dowę chodnika na całej długości przebudo-
wywanego odcinka drogi, budowę ścieżki ro-
werowej, budowę peronów autobusowych, 
poszerzenie jezdni do parametrów, norma-
tywnych, obowiązujących dla drogi klasy G, 
przebudowę skrzyżowań z innymi drogami 
publicznymi, budowę kanalizacji deszczowej.

Przebudowa dróg gminnych ul. Pia-
stowskiej nr 510496K w km 0+384,80 
– km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497K 
w km 0+000 – 0+235,90 w Brzeszczach wraz 
z przebudową oświetlenia, odwodnienia 
oraz infrastruktury technicznej

Koszt zadania: 3 264 637,14 zł. Uzyska-
no dofinansowanie z PRGiPID: 1 453 952 zł 
oraz od Powiatu Oświęcimskiego - umowa 
partnerska: 145 395 zł. Zakres: regulacje, 
zabezpieczenia infrastruktury technicznej, 
krawężniki, obrzeża, ściek, przebudowa 
konstrukcji jezdni ul. Lipowej i Piastowskiej, 
ścieżka rowerowa, przebudowa chodników, 
plac przy straży – przebudowa, budowa 
zatok autobusowych, budowa kanaliza-
cji deszczowej, przebudowa istniejących 
i budowa nowych opraw oświetleniowych 
z elektrycznymi przewodami napowietrz-
nymi i kablami ziemnymi, wymiana słupa 
elektrycznego sieci napowietrznej. W ra-
mach zadania przebudowano również od-
cinek kanalizacji deszczowej od skrzyżowa-
nia z ul. Przedwieśnik do ul. Sobieskiego. 
Kanalizacja ta nie zapewniała prawidłowe-
go odprowadzania wód deszczowych przez 
przeciwspadki powstałe na skutek szkód 
górniczych. Wystąpiono do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń z wnioskiem o zwrot po-
niesionych nakładów, w ramach usunięcia 
szkody górniczej. Zlecono konserwację ka-
pliczki drewnianej.

Rok pod znakiem inwestycji
W 2016 roku gmina Brzesz-
cze wydała na inwestycje 
ok. 11 mln zł. Poniżej pre-
zentujemy przegląd najważ-
niejszych zadań inwestycyj-
nych kończącego się roku.



www.brzeszcze.pl

                                            Biuletyn • listopad/grudzień 2016 

7

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusociń-
skiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 
0+020,00 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Ja-
wiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 
0+504,00

Koszt dokumentacji projektowej: 36 900 
zł. Zakres: wykonano dokumentacje projek-
tową i uzyskano wymagane przepisami pra-
wa zezwolenia na realizację inwestycji. Pla-
nowany koszt zadania: 2 150 000 zł. Złożono 
wniosek o dofinansowanie zadania w ra-
mach PRGiPID na lata 2016-2019. Wniosko-
wana kwota dofinansowania: 1 006 856,50 
zł. Podpisano też umowę partnerską o dofi-
nansowanie zadania z Powiatem Oświęcim-
skim do kwoty 100 685,00 zł.

Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego
Koszt zadania: etap I - 39 991,00 zł, 

etap II - 8 472,52 zł. Zadanie zakończono 
30.08.2016 r. Zakres: etap I - przebudowa 
chodnika na szerokość 2,20, nawierzchnia 
z betonowej kostki brukowej o całkowi-
tej powierzchni 332 m2, etap II - remont 
chodnika (dojścia do śmietników przy ul. 
Kazimierza Wielkiego) o szerokość 1,50 
m, nawierzchnia z betonowej kostki bru-
kowej o całkowitej powierzchni 53 m.

Remont ul. 1 Maja w Brzeszczach
Koszt zadania: 270 131,14 zł. Zadanie 

zakończono 05.02.2016 r. Zakres: remont 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
remont chodnika polegający na wymianie 
nawierzchni na nawierzchnię z betonowej 
kostki brukowej szarej, remont i budowa 
parkingu z betonowej kostki, utwardzenie 
terenu z betonowej kostki brukowej, remont 
i budowa odwodnienia, ława parkowa, 
oznakowanie poziome i pionowe miejsca dla 
osoby niepełnosprawnej, roboty towarzy-
szące (przygotowawcze, rozbiórkowe, ziem-
ne, zabezpieczenia, regulacje, zieleń).

Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego 
w Brzeszczach

Koszt zadania: 437 807,89 zł. Zadanie za-
kończono 29.04.2016 r. Zakres: w ramach 
zadania wykonano nową nawierzchnię 
jezdni z kostki brukowej o dł. 340 m wraz 
z poboczami, nową konstrukcja drogi, 
ściek przykrawężnikowy, remont i prze-
budowę wjazdów bramowych i dojść do 
furtek, regulację istniejącego systemu od-
wodnienia wraz z wykonaniem wpustów 
ulicznych oraz remont istniejącej kanali-
zacji deszczowej, frezowanie nawierzchni 
ulicy Legionów na dł. ok. 20 m i odtworze-
nie konstrukcji drogi po wymianie kanału 
deszczowego poprzez ułożenie nowej na-
wierzchni asfaltobetonowej na ulicy Legio-
nów, wykonanie oznakowania pionowego 
drogi. Podpisano ugodę z SRK dotyczącą 
zwrotu nakładów poniesionych na remont 

kanalizacji deszczowej w ramach usunięcia 
szkody górniczej w wysokości 67 621,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Pocztowej w Jawiszowicach

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Koszt zadania: 73 800,00 zł. Uzyskano 
ostateczne pozwolenie na budowę.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Siedliska w Brzeszczach

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Koszt zadania: 87 092,51 zł. Został złożo-
ny wniosek o pozwolenie na budowę, trwa 
procedura uzyskania decyzji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Koszt zadania: 57 900,00 zł. Uzyskano 
ostateczne pozwolenie na budowę.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Siennej w Jawiszowicach

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Koszt zadania: 38 745,00 zł. Uzyskano  
pozwolenie na budowę.

Budowa kanalizacji sanitarnej i moderniza-
cja oczyszczalni ścieków w gminie Brzeszcze

Koszt zadania: 142 630,88 zł. Zakres: 
w ramach zadania wykonano sieć kanali-
zacji sanitarnej o łącznej długości 254,51 
mb w rejonie ul. Piastowskiej - od ul. 
Przedwieśnik do ul. Doły, przyłącze kanali-
zacji sanitarnej do budynku OSP w Brzesz-
czach o łącznej długości 44,97 mb, sieć 
kanalizacji sanitarnej do budynku położo-
nego w Brzeszczach przy ul. Piastowskiej 
24 o łącznej długości 6,03 mb. Uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie kanalizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Nawsie w Jawiszowicach

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Koszt zadania: 22 755,00 zł. Uzyskano 
pozwolenie na budowę.

Adaptacja części pomieszczeń budyn-
ku OSP Jawiszowice

Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej. Koszt zadania: 19 680,00 zł. 
Opracowano dokumentację techniczną 
adaptacji części pomieszczeń OSP Jawi-
szowice na dzienny dom Senior – Wigor 
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu 
na budowę. Wniosek o dofinansowa-
nie zadania zostanie złożony w ramach 
ogłoszonych naborów w 2017 r. Całko-
wity koszt zadania na podstawie kosz-
torysu inwestorskiego: 515 128,00 zł.

Wykonanie robót remontowo-budow-
lanych w pomieszczeniach użytkowa-
nych przez Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Jawiszowicach

Koszt zadania: 40 000,00 zł. Dofinan-
sowanie: „Małopolskie Remizy 2016” - 12 
710,00 zł. Zakres wykonanych robót w OSP 
Jawiszowice: adaptacja podręcznego ma-
gazynu na węzeł sanitarny, wydzielenie 
z części garażu pomieszczenia socjalnego, 
remont kotłowni obsługującej pomiesz-
czenia OSP, wykonanie instalacji wodno
-kanalizacyjnych, instalacje elektryczne, 
przeróbki w niezbędnym zakresie, wyko-
nanie kabiny prysznicowej i wydzielenie 
WC, wykonanie tynków wewnętrznych, 
wymiana drzwi, malowanie, okładziny 
z płytek ceramicznych (ściany, posadzka).

Modernizacja pomieszczeń terapeu-
tycznych, w których prowadzone są 
zajęcia terapeutyczne związane z prze-
ciwdziałaniem alkoholizmowi

Koszt zadania: 165 000,00 zł. Wyko-
nano audyty energetyczne wraz z nie-
zbędnymi inwentaryzacjami dla siedmiu 
obiektów stanowiących własność Gminy 
Brzeszcze (świetlica na os. Szymanow-
skiego, DL Bór, przychodnia zdrowia     
na ul. Nosala, DL Skidziń, ZSP Skidziń, 
szkoła i przedszkole, ZSP w Przecieszynie).   

Burmistrz Cecylia 
Ślusarczyk: Z pew-
nością ten rok moż-
na nazwać rokiem 
dużych inwestycji. 
Najważniejsza jest 
przebudowa ulicy 

Piastowskiej w ramach rządowego Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. Inwestycja została już odebrana, 
przygotowywane jest rozliczenie i wystą-
pienie o dotację. Ogromną inwestycją jest 
trwająca termomodernizacja placówek 
oświatowych, dofinansowana ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 
Skończyliśmy szkoły podstawowe nr 1 i 2 
w Brzeszczach, w ramach tzw. pierwsze-
go rozszerzenia projektu prace aktualnie 
trwają w przedszkolach „Żyrafa” i Sło-
neczko”, wyłaniamy w drodze przetargów 
wykonawców drugiego rozszerzenia, któ-
re obejmie szkołę podstawową w Jawi-
szowicach, przedszkole w Jawiszowicach, 
przedszkole „Pod kasztanami” w Brzesz-
czach oraz szkołę i przedszkole w Przecie-
szynie. Czujemy mały niedosyt, bo gdyby 
ten program trwał dłużej, to staralibyśmy 
się też o pieniądze na placówki w Skidzi-
niu i Zasolu. Ale o tych szkołach też nie 
zapomnimy.

(ciąg dalszy na str. 9)
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35 uczniów Powiatowego Zespołu 
nr 6 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształ-
cących im. prof. Kazimierza Bielenia 
w Brzeszczach z kierunków technik 
logistyk i technik elektryk wyjedzie 
w styczniu na czterotygodniowy staż 
zawodowy do miejscowości Schkeuditz 
koło Lipska.

W lipcu 2016 roku szkoła podpisa-
ła umowę na realizację projektu „Eu-
ropejskie oblicze przyszłego zawodu 
– praktyki zawodowe w Niemczech” 
(realizowanego w ramach projektu 
edukacyjnego ERASMUS+). Dla 35 osób 
wyłonionych w trakcie rekrutacji zorga-
nizowano w ramach wsparcia pedago-
gicznego dodatkowe zajęcia z wiedzy 
o kulturze niemieckiej, trening psycho-
logiczny oraz lekcje z zawodowego języ-
ka niemieckiego. 

Cały projekt realizowany jest w la-
tach 2016-2017, obejmuje uczniów PZ 
nr 6 kształcących się w zawodach tech-
nik elektryk i technik logistyk. Wszystkie 
koszty związane z przygotowaniem sta-
żu, ubezpieczeniem, podróżą i pobytem 

Uczniowie będą się uczyć zawodu 
w Niemczech
Uczniowie Powiatowego 
Zespołu nr 6 Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcą-
cych w Brzeszczach dzięki 
programowi ERASMUS+ 
pojadą na miesięczne staże 
zawodowe do Niemiec.

uczniów oraz ich opiekunów w Niem-
czech pokrywa program ERASMUS+. 

Całkowita kwota dofinansowania 
pozyskana przez dyrekcję szkoły wynosi 
82 289 euro.

(PZ nr 6)

Uczniowie PZ nr 6 wyjadą wkrótce na praktyki do Niemiec.

Najpierw uczniowie „Dwójki” zajęli 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Nasza szkolna przygoda z astronomią 
2015/16”, organizowanym przez redak-
cję czasopisma „Urania - postępy astro-
nomii”. 

Jury konkursu w składzie: Marta 
Dziełak, Sylwia Plenzner i Bartosz Tu-
łaza (Koło Naukowe Studentów Astro-
nomii Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu) oraz przewodniczący, 

Maciej Mikołajewski (redaktor naczelny 
„Uranii - Postępów Astronomii”), po 
wnikliwym zapoznaniu się z nadesłaną 
dokumentacją postanowiło przyznać 
dwa pierwsze oraz dwa drugie miejsca 
oraz nie przyznawać miejsca trzeciego.

Dokumentacje konkursowe nadesła-
ło 10 szkół spośród blisko 100 placówek 
biorących w tym okresie udział w progra-
mie PTA i MNiSW „Prenumerata spon-
sorowana Uranii dla szkół”. Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Brzeszczach nadesłała dokumentację 
– film-lekcję oraz prezentacje multime-
dialne. Za zwycięstwo w konkursie do 
SP 2 powędrował sprzęt astronomiczny 
DeltaOptical o wartości 3 tys. zł. 

Kolejny sukces zdolni uczniowie od-
nieśli na II Ogólnopolskim Festiwalu 
Amatorskich Filmów Astronomicznych 
w Niepołomicach (18-20.11.2016 r.), 

gdzie również zajęli I miejsce. Uczniowie 
klasy 5b pod opieką nauczycielki, Graży-
ny Lachendro, zostali nagrodzeni za film 
pt. „Jak Węgielek z Brzeszcz chciał zostać 
astronomem”.

Organizatorem II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Amatorskich Filmów Astrono-
micznych (OFAFA 2016) jest Polskie To-
warzystwo Miłośników Astronomii. Spo-
śród nadesłanych z całej Polski filmów, 
jury do finału wybrało tylko 20. Na lau-
reatów czekały nagrody pieniężne: 1000 
zł za miejsce pierwsze, 750 zł – miejsce 
drugie, 500 zł – miejsce trzecie oraz po 
300 zł – wyróżnienia w każdej kategorii. 
Głównymi kryteriami oceny filmów były 
walory naukowo-dydaktyczne, oryginal-
ność, jak również estetyka i jakość wy-
konania.

Sukcesy uczniów „Dwójki” nie byłyby 
możliwe bez zaangażowania nauczycielki 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach, 
Grażyny Lachendro.

JB

Zakochani w gwiazdach
Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzesz-
czach zostali laureatami 
dwóch konkursów z dzie-
dziny astronomii.
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Wykonano audyty oświetlenia dla 
obiektów: świetlica na os. Szymanow-
skiego, DL Bór, przychodnia zdrowia na 
Nosala, DL Skidziń. Wykonano audyty 
energetyczne dla siedmiu obiektów: bu-
dynek Sołtysówki w Jawiszowicach, OSP 
Brzeszcze, LKS Jawiszowice, DL Wilczko-
wice, świetlica na Paderewskiego, OPS 
Brzeszcze, OSP Jawiszowice. Montaż 
hydrantów w SP 1 oraz przebudowa 
instalacji wodnej w SP 2. Przeniesiono 
z pomieszczeń piwnicznych na ścianę 
zewnętrzną licznik gazu. Wykonano mo-
nitoring wizyjny: w SP 1, szkoła podsta-
wowa - 16 kamer, gimnazjum - 16 kamer, 
w SP 2 - 29 kamer.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie 
Brzeszcze. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Planowany koszt zadania: 4 716 762,61 
zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania: 
2 710 292,69 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020. Wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej został złożony w sierp-
niu 2016 r. Termin realizacji: 2017-2019. 
Planowana termomodernizacja obejmuje: 
Dom Ludowy – OSP Brzeszcze-Bór, Dom Lu-
dowy w Wilczkowicach, OSP Brzeszcze, OSP 
Jawiszowice, świetlicę na os. Paderewskiego, 
LKS Jawiszowice, budynek Sołtysówki w Ja-
wiszowicach, przychodnię zdrowia przy ul. 
Nosala, OPS Brzeszcze.

Termomodernizacja placówek oświato-
wych - zakres podstawowy projektu

Koszt zadania: 3 288 996,26 zł. Dofinan-
sowanie ze środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego 2009-2014: 2 412 222,68 zł. Zakres: 
podniesienie efektywności energetycznej 
budynków szkół podstawowych nr 1 i 2. Za-
danie zostało wykonane i odebrane w ter-
minie umownym. W dniach 7-9.09.2016 r. 
została przeprowadzona kontrola przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, która zakoń-
czyła się wynikiem pozytywnym.

Termomodernizacja placówek oświato-
wych - zrealizowane roboty poza projektem

Opracowano i złożono wnioski o dofi-
nansowanie zadania dla trzech etapów pro-
jektu. Opracowano Programy Funkcjonalno
-Użytkowe, konieczne do przeprowadzenia 
procedury przetargowej w systemie projek-
tuj i buduj. Wykonano roboty dodatkowe 
związane z odwodnieniem piwnic w SP 2. 
Przebudowano wewnętrzną kanalizację sa-
nitarną w piwnicach szkół podstawowych. 
Wykonano ocieplenie i tynkowanie cokołu 
w SP 1. W pomieszczeniach piwnic pod salą 

gimnastyczną SP 1 wykonano tynkowanie 
ścian, instalację elektryczną. Wykonano dre-
naż opaskowy wokół sali gimnastycznej SP 1. 
Wykonano wszystkie niezbędne dokumen-
tacje projektowe. Planowane do realizacji: 
remont schodów zewnętrznych w SP 1 i SP 2, 
remont wieżyczki w SP 1, remont schodów 
wewnętrznych i wymiana wykładzin podło-
gowych na korytarzach SP 2, utwardzenie te-
renu SP 2, remont tarasu i budowa podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych w SP 2.

Termomodernizacja placówek oświato-
wych - planowane roboty w ramach I roz-
szerzenia projektu

Planowany koszt: 2 109 254,89 zł. Dofi-
nansowanie: 1 550 513,14 zł. Zakres projek-
tu: SP 1 - wymiana okien - 24 szt., montaż 
Systemu Zarządzania Energią; SP 2 - docie-
plenie dachu, wymiana instalacji c.o, montaż 
Systemu Zarządzania Energią; przedszkole 
„Żyrafa” - ocieplenie ścian, stropów, stropo-
dachów, wymiana okien – 62 szt., wymiana 
drzwi - 5 szt., wymiana instalacji c.o., wy-
miana opraw oświetleniowych (382 szt.) 
na oprawy LED; przedszkole „Słoneczko” 
- ocieplenie ścian, stropów, stropodachów, 
wymiana okien - 7 szt., wymiana drzwi - 1 
szt., wymiana instalacji c.o., wymiana opraw 
oświetleniowych (136 szt.) na oprawy LED.

Termomodernizacja placówek oświato-
wych - planowane roboty w ramach II roz-
szerzenia projektu

Planowany koszt: 5 192 256,10 zł. 
Dofinansowanie: 3 823 805,65 zł. Zakres 
projektu: Przedszkole „Pod Kasztanami” 
w Brzeszczach - ocieplenie ścian, stropów, 
stropodachów, wymiana okien – 5 szt., 
wymiana drzwi - 1 szt., szklana fasada - 1 
szt., wymiana instalacji c.o, zastąpienie ist-
niejącego systemu CWU nowym zasilanym 
z sieci, wymiana istniejącego źródła ciepła 
na indywidualny węzeł kompaktowy CO/
CWU, montaż ogniw fotowoltaicznych, 
montaż pompy ciepła powietrze - woda, 
montaż Systemu Zarządzania Energią, mo-
dernizacja systemu wentylacji, wymiana 
opraw oświetleniowych na LED - 76 szt.; 
Przedszkole „Pod Tęczą” w Jawiszowicach 
- ocieplenie ścian, stropów, stropodachów, 
wymiana okien – 75 szt., wymiana drzwi 
- 5 szt., szklana fasada -1 szt., wymiana 
instalacji c.o, rozprowadzenie przewodów 
dla CWU, wymiana istniejącego źródła cie-
pła na kocioł gazowy kondensacyjny, mon-
taż ogniw fotowoltaicznych, montaż pom-
py hybrydowej ciepła powietrze - woda, 
zintegrowanej z gazowym kotłem konden-
sacyjnym, montaż Systemu Zarządzania 
Energią, modernizacja systemu wentylacji, 
wymiana opraw oświetleniowych na LED- 
207 szt.; Szkoła Podstawowa nr 6 w Ja-
wiszowicach - ocieplenie ścian, stropów, 

stropodachów, wymiana drzwi - 3 szt., 
wymiana instalacji c.o, rozprowadzenie 
przewodów dla CWU, wymiana istnieją-
cego źródła ciepła na gazowy kocioł kon-
densacyjny, montaż ogniw fotowoltaicz-
nych, montaż pompy ciepła  powietrze 
- woda, montaż Systemu Zarządzania 
Energią, modernizacja systemu wenty-
lacji, wymiana opraw oświetleniowych 
na LED - 365 szt.; Przedszkole w Przecie-
szynie: docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie dachu, wymiana stolarki 
drzwiowej drewnianej, wymiana central-
nego ogrzewania (wymiana grzejników, 
kondensacyjny kocioł gazowy), moder-
nizacja ciepłej wody użytkowej (montaż 
nowych przewodów, hybrydowa centrala 
grzewcza - pompa ciepła), montaż ogniw 
fotowoltaicznych, montaż systemu BMS, 
modernizacja systemu wentylacji, mo-
dernizacja oświetlenia w budynku; Szko-
ła Podstawowa w Przecieszynie: docie-
plenie ścian zewnętrznych, docieplenie 
stropu nad nieogrzewanym poddaszem, 
docieplenie stropu piwnicy, docieplenie 
dachu, docieplenie ścian wewnętrznych, 
wymiana stolarki drzwiowej drewnianej, 
wymiana instalacji centralnego ogrzewa-
nia (grzejniki oraz kocioł gazowy), moder-
nizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 
(pompa ciepła), montaż ogniw fotowol-
taicznych, montaż systemu BMS, moder-
nizacja systemu wentylacji, modernizacja 
oświetlenia budynku.                                                      

(ciąg dalszy ze str. 7)

Inwestycje zrealizowane przez Wydział 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
w 2016 r.: remont ul. Groblowej w Prze-
cieszynie - 135 438,77 zł; odbudowa rowu 
odwadniającego Olszyny w Jawiszowicach 
- 81 917,36 zł (w tym dofinansowanie ze 
środków Powiatu Oświęcimskiego w wy-
sokości 30 tys. zł); modernizacja kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy 
Brzeszcze - 19 578,35 zł; odwodnienie tere-
nu przy ZSP nr 5 - 11 685,00 zł; wykonanie 
zadaszenia w OSP Jawiszowice - 5 400,00 
zł; modernizacja cmentarza w Rajsku - do-
finansowanie dla Gminy Oświęcim - 12 
500,00 zł; modernizacja gminnego zasobu 
komunalnego - 63 586,84 zł; budowa wiaty 
przystankowej z peronem na ul. Przecznej 
w Jawiszowicach - 15 141,89 zł; moderni-
zacja dróg gminnych - 257 292,08 zł; mo-
dernizacja ul. Przedwieśnik w Brzeszczach 
- naprawa szkody górniczej przy okazji reali-
zacji Wiślanej Trasy Rowerowej - 41 535,43 
zł; modernizacja odcinka ul. Kaczej w Jawi-
szowicach - zadanie w trakcie realizacji; re-
mont odcinka ul. Kolejowej w Brzeszczach 
- 48 363,41 zł, budowa wiaty przystanko-
wej przy ul. Łęckiej w Jawiszowicach - 23 
681,19 zł (zadanie w trakcie realizacji); wy-
konano 54 nowe punkty oświetleniowe.
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Szlachetna Paczka to projekt Stowa-
rzyszenia Wiosna, które założył ks. Jacek 
Stryczek. Do Szlachetnej Paczki włącza-
ne są rodziny, które znalazły się w trud-
nej sytuacji materialnej z niezależnych 
od siebie przyczyn. Celem akcji jest mą-
dra pomoc, czyli taka, która daje szansę 
na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te 
rodziny, dla których kontakt z wolonta-
riuszem oraz wsparcie materialne będą 
impulsem do zmiany.

W gminie Brzeszcze w tym roku do 
Szlachetnej Paczki włączono 39 rodzin. 
Każda z nich znalazła swojego darczyńcę. 

– Potrzeby rodzin były różne, stąd i paczki 
różniły się od siebie. Były w nich m.in. 
piec, lodówka, pralki, ale także wsparcie 
niematerialne, jak porady prawne czy 
korepetycje z języka niemieckiego – 
mówi Martyna Mleczko, liderka Szlachet-
nej Paczki rejonu Brzeszcze i okolice. 

W sprawny przebieg Szlachetnej 
Paczki w gminie Brzeszcze zaangażowa-

Po prostu 
coś dobrego
Do 39 rodzin z terenu gmi-
ny Brzeszcze trafiła pomoc 
w ramach tegorocznej 
akcji Szlachetna Paczka.

W rolę darczyńców Szlachetnej Paczki wcielili się m.in. strażacy z OSP Brzeszcze.

nych było w tym roku 14 wolontariuszy. 
- Ze Szlachetną Paczką jestem związana 
od 6 lat jako darczyńca. W tym roku po 
raz pierwszy uczestniczyłam w niej od 
wewnątrz. To dla mnie nieodłączny ele-
ment zbliżających się świąt.  Jest mi to 
potrzebne, bo po prostu można zrobić 
coś dobrego – dodaje Martyna Mleczko.

JB

>>Tak Górnik Brzeszcze, jak i jawiszo-
wicki LKS w listopadzie rozegrały swoje 
ostatnie mecze pierwszej odsłony se-
zonu. Najbliższe miesiące oba składy 
poświęcą na regenerację sił i przygo-
towania do rewanżowej serii spotkań. 

Jawiszowice do zmagań w oświę-
cimskiej „Okręgówce” przystępowały 
jako beniaminek. I choć zwyczajowo 
„nowi” skazywani są na pożarcie do-
świadczonych ekip, LKS już od pierwsze-
go spotkania przekonał rywali, że celuje 
w sam czub tabeli.

- W rundę jesienną weszliśmy bar-
dzo dobrze, wygrywając dwa pierwsze 
mecze. Niestety, jak to często bywa 
szybko dostaliśmy zimny prysznic. Ko-
lejne mecze pokazały, że mamy solidną 
drużynę i możliwości, by walczyć o do-
bre rezultaty - analizuje Łukasz Garlicki, 
kierownik drużyny z Jawiszowic.

Podopieczni Jarosława Płonki w ni-
czym nie odstawali od drużyn ligi, ba, nie-
jednokrotnie udowadniali, że nadal są w 
mistrzowskiej formie i w pełni zasłużyli na 
grę w wyższej klasie. Mimo, iż początek 
zmagań prezentował się znakomicie, se-
ria pechowych remisów sprawiła, iż jawi-
szowiccy piłkarze pogubili cenne punkty. 
Siedem zwycięstw, sześć remisów i dwie 
porażki przyniosły klubowi w sumie 27 

punktów, co daje dobre, piątek miejsce. 
Do lidera brakuje dziesięć „oczek”.

- Wiodło się nam różnie. Były wyso-
kie zwycięstwa, zdarzały się porażki, drę-
czyła nas masa remisów. Mimo wszystko 
z miejsca w tabeli jesteśmy zadowoleni, 
choć wiadomo, mogło być lepiej… - do-
daje Garlicki.

Brzeszczański Górnik, który kolejny 
sezon walczy o wydostanie się z A-klasy, 
z meczu na mecz przekonuje swoich ki-
biców, że powrót do sportowej stabiliza-
cji jest coraz bliższy.

- Chłopaki zrobili co mogli i za to na-
leżą się im podziękowania oraz szacu-
nek. Trener od samego początku sezonu 
szukał optymalnego ustawienia drużyny, 
szczególnie w tyłach, gdzie od dawna 
mamy spore problemy. Wiele jego de-
cyzji było trafionych i przyniosło dobry 
skutek - przyznaje Artur Mizia, sekretarz 
klubu.

Po trzynastu spotkaniach jesiennej 
rundy, Górnik z 21 punktami plasuje się 
na szóstej lokacie. Na swoim koncie ma 
sześć wygranych, trzy remisy, cztery po-
rażki i czternastopunktowy dystans do 
przodującego w tabeli Zatora.

Trener Damian Odrobiński w każ-
dej kolejce udowadnia, że ma pomysł 
na efektywne funkcjonowanie drużyny,  
a skład pod jego wodzą przekonuje swo-
ją grą. Zdecydowana postawa na boisku, 
piłkarska pewność drużyny i miły dla oka 
futbol - wszystko to pozwala wierzyć, że 
dobre czasy Górnika wkrótce powrócą.

- Nasza ekipa ma spory potencjał  
i sądzę, że dodatkowe wzmocnienia na 
dwóch, trzech pozycjach pozwoliłyby 
włączyć się do walki o pozycję w pierw-
szej trójce na koniec sezonu. To właśnie 
jest nasz cel na rundę wiosenną - kończy 
Mizia.

Paweł Kocur 
(portal Infobrzeszcze.pl)

Jesienna runda piłkarskich rozgrywek za nami

„Górnicy” wiosną chcą powalczyć  
o pierwszą trójkę. 
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W związku z informacjami dotyczą-
cymi dzieci niepełnosprawnych, które 
pojawiły się w prasie  oraz w progra-
mie telewizyjnym stacji TVN pn. „UWA-
GA” oświadczam, iż Burmistrz Brzeszcz 
spełnia wszystkie obowiązki zapisa-
ne w ustawie o systemie oświaty po-
przez zapewnienie dzieciom niepeł-
nosprawnym dowozu do placówek, 
które realizują wszystkie zalecenia zawar-
te w orzeczeniach o niepełnosprawności. 
Przedstawiam Państwu dokładną, obiek-
tywną i chronologiczną informację doty-
czącą przebiegu sprawy dowozu  jedne-
go z niepełnosprawnych dzieci.

W grudniu 2015 r. w Wydziale Eduka-
cji Urzędu Gminy w Brzeszczach odbyło 
się spotkanie z matką dziecka niepeł-
nosprawnego w sprawie transportu  jej 
syna do nowego Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjnego w Kozach. W spo-
tkaniu wziął również udział dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Oświęcimiu, do którego 
od kilku lat uczęszczał chłopiec. Po roz-
mowie matka odstąpiła od dowozu syna 
do Ośrodka w Kozach. Po otrzymanej 
deklaracji o tym, iż syn będzie kontynu-
ował naukę w Ośrodku w Oświęcimiu, 
Urząd Gminy w Brzeszczach ogłosił prze-
targ na dowóz dzieci niepełnospraw-
nych. Jednym z elementów przetargu 
był dowóz dzieci wraz z opiekunami  do 
Ośrodka w Oświęcimiu, ponieważ jest 
najbliższą placówką zapewniającą reali-
zację zaleceń zawartych w orzeczeniach 
dzieci niepełnosprawnych. W związku 
z powyższym została podpisana umowa 
z przewoźnikiem na okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2016 r.

W miesiącu czerwcu 2016 r. mat-
ka chłopca ponownie zmieniła decyzję 
w sprawie dowozu, zamiast do Ośrod-
ka w Oświęcimiu na Ośrodek w Ko-
zach. Zgodnie z art. 17 ust. 3 a Ustawy 
o systemie oświaty, obowiązkiem gminy 
jest dowóz dzieci niepełnosprawnych 
do najbliższej szkoły. Burmistrz może 
realizować dojazd chłopca do innego 
ośrodka niż w Oświęcimiu, w momencie 
kiedy zostanie dostarczone orzeczenie, 
w którym zostaną wskazane dwie lub 
kilka form kształcenia, czyli takie, które 
będą korzystne dla dziecka. Orzeczenie 
o niepełnosprawności dziecka obecnie 
obowiązujące zostało wydane przez 
specjalistów Zespołu Orzekającego Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Ww. dokument w treści ma wpisaną 
kontynuację zajęć rewalidacyjno 
(rehabil itacyjno)-wychowawczych  

zespołowych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym, z którego od 
kilku lat  dziecko korzysta. Warto zazna-
czyć, iż rodzice w każdej chwili mogą wy-
stąpić o zmianę takiego orzeczenia. Na 
sesji w dniu 29 listopada 2016 r. w obec-
ności radnych i pracowników urzędu 
gminy zwróciłam się do Pani Łęckiej, aby 
do końca grudnia 2016 r. dostarczyła 
nowe, zmienione orzeczenie o niepeł-
nosprawności syna. Matka chłopca – 
z nieznanych przyczyn – nie przedłożyła 
wskazanego orzeczenia (ustalono rów-
nież, że do dnia dzisiejszego nie wpłynął 
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej wniosek o zmianę orzeczenia doty-
czącego tej osoby).

Niepodobna przyjąć, obserwując 
aktualne zaangażowanie matki dziec-
ka, aby był to zabieg ponad siły, z uwagi 
na opiekę nad dzieckiem. Chłopiec ma 
wszak oboje rodziców. Ponadto, gdyby 
zamiast pikiety zapowiedzianej na dzień 
14 grudnia 2016 r., rodzice dziecka do-
pełnili obowiązków informacyjnych, cel 
owego zgromadzenia zapewne byłby 
nieaktualny. Widać jednak, że celem nie 
jest tutaj rozwiązanie problemu, lecz 
jego eskalacja.

W swych decyzjach Burmistrz, jako 
organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, winien kierować się do-
brem ogółu, nie tracąc z pola widzenia 
problemów poszczególnych członków 
lokalnej społeczności.

Pragnę zapewnić, że tak sformułowa-
na idea jest dla mnie priorytetem. Moje 
decyzje w sprawie małoletniego Barto-
sza – wbrew populistycznym wypowie-
dziom, które udzieliły się także osobom 
wchodzącym w skład lokalnych władz – 
były nie tylko zgodne z prawem, ale co 
ważne, nie stały w sprzeczności z jego 
dobrem. Aby możliwym było podjęcie 
innych rozstrzygnięć, koniecznym jest 
współdziałanie opiekunów prawnych 
dziecka, na co niestety jak wyżej wspo-
mniano, nie można do chwili obecnej 
liczyć. Poprzez manipulację faktami sta-
ra się stworzyć wrażenie „bezdusznego 
magistratu”, „urzędniczej obojętności”, 
które mają pozostawać w opozycji do 
oczekiwań rodziców i samego Bartosza. 
Mają stworzyć wrażenie, że działania, za 
którymi optuje matka dziecka leżą w sfe-
rze możliwości decyzyjnych Burmistrza 
i tylko niezrozumiały upór urzędnika 
stanowi przeszkodę przed ziszczeniem 
się szczęścia dziecka. Z całą mocą za-
pewniam, że ów wykreowany obraz jest 
fałszywy, a niewątpliwie godne współ-

czucia położenie Bartosza jest w tym 
przypadku instrumentalnie wykorzy-
stywane.

O ile postawę rodziców (co naj-
mniej kontrowersyjną w świetle braku 
współpracy w zakresie gromadzenia 
wymaganej prawem dokumentacji me-
dycznej) można starać się zrozumieć, 
biorąc pod uwagę położenie dziecka, 
które jest wynikiem choroby, to już 
zachowanie dziennikarzy stacji TVN, 
stanowi przykład braku dziennikarskiej 
rzetelności i świadomej konfabulacji. 
Powoływanie się na rzekome orzecze-
nia sądów, wydane wszak w całkowicie 
odmiennych stanach faktycznych i pre-
zentowanie ich opinii publicznej jako 
podstawę do rozstrzygnięcia konkret-
nego przypadku dziecka, jest zabiegiem 
zdumiewającym.

Dziennikarze występują w tym za-
kresie w roli prokuratora i sędziego 
zarazem, przypisując sobie prawo roz-
strzygania konkretnych – jakże często 
skomplikowanych pod względem fak-
tycznym – stanów prawnych. Na kanwie 
takiej praktyki można zadać pytanie, 
czy Burmistrz Brzeszcz nie powinien za-
rzucić odwoływania się w konkretnych 
sprawach do sądów powszechnych 
i administracyjnych, lecz zwracać się 
z apelem do stacji TVN!? Ta wiecowa 
praktyka orzecznicza nie będzie jednak 
stanowiła podstawy do działania Bur-
mistrza. W swych poczynaniach nadal 
będę się bowiem kierowała przepisami 
prawa, a ewentualne wątpliwości będą 
poddawane ocenie niezawisłych orga-
nów władzy sądowniczej.

Szanowni Państwo, kieruję powyż-
szy apel przede wszystkim do wszyst-
kich Mieszkańców Gminy Brzeszcze, 
a szerzej także do opinii publicznej 
manipulowanej programami stacji TVN 
i informacjami w Gazecie Krakowskiej, 
z prośbą o szczegółowe zapoznanie się 
ze sprawą przed formułowaniem osta-
tecznych ocen. Mam świadomość, że 
w takiej formie niepodobna odnieść się 
szczegółowo do wszystkich zagadnień 
wyłącznie zasygnalizowanych w treści 
tego wystąpienia. Jestem jednak prze-
konana, że będą one stanowiły pod-
stawę do wnikliwej i rzetelnej oceny 
działań lokalnych władz – Burmistrza 
Brzeszcz, opartych o fakty, a nie emo-
cje i doraźne, pozbawione doniosłości 
działania mające niewątpliwie wy-
dźwięk polityczny.

Burmistrz Brzeszcz, 
Cecylia Ślusarczyk

Oświadczenie Burmistrza Brzeszcz




