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To może być przełomowy rok dla KWK 
„Brzeszcze”. Firma Tauron, która jest zain-
teresowana przejęciem kopalni, analizuje 
obecnie jej sytuację ekonomiczną, prawną 
i geologiczną. W procesie restrukturyza-
cji chce brać też udział gmina Brzeszcze. 
Możliwe jest przejęcie przez nią terenów po 
dawnym Ruchu II w Jawiszowicach.   

Przypomnijmy, że w myśl porozumienia 
podpisanego 17 stycznia br. przez rząd i pro-
testujących górników, kopalnia „Brzeszcze” 
ma być w ciągu pół roku zrestrukturyzowana 
w oparciu o znowelizowaną ustawę górniczą. 
Restrukturyzacja ma polegać m.in. na pozby-
ciu się zbędnego majątku. Rząd zobowiązał 
się również do gwarancji przeprowadzenia 
programu naprawczego KWK „Brzeszcze”. 
Program ten w uzgodnieniu ze związkami za-
wodowymi i przy konsultacjach z władzami 
samorządowymi przygotuje Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń.

Na razie (stan na 9 marca) kopalnia ciągle 
jest w strukturze Kompanii Węglowej.  – Pyta-
liśmy Spółkę Restrukturyzacji Kopalń o prace 
nad programem naprawczym. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że ruszą one, kiedy zapadnie osta-
teczna decyzja o przejściu kopalni „Brzeszcze” 
do SRK. To powinno nastąpić do 20 marca – 
mówi Stanisław Kłysz, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w KWK „Brzeszcze”.

Tymczasem firma Tauron Polska Energia 
rozpoczęła przygotowania do ewentualne-
go nabycia całości lub części aktywów KWK 
„Brzeszcze”. Powołany 2 lutego przez spółkę 
zespół prowadzi kompleksową analizę KWK 
„Brzeszcze”, obejmującą aspekty prawne, fi-
nansowe, techniczne i geologiczne. W wyniku 
prac zespołu powstanie wariantowa analiza 
nabycia całości lub części aktywów kopalni od 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub od Kompa-
nii Węglowej wraz ze wskazaniem skutków 
obu wariantów. Przeanalizowane zostaną 
również możliwości potencjalnej współpracy 
z partnerem finansowym lub infrastruktural-
nym (w tym warunki takiej współpracy po-
parte przeprowadzonym badaniem rynku). 
Analizie podlegać będzie też ryzyko związane 

z potencjalnym pogorszeniem wskaźników fi-
nansowych Grupy Tauron w związku z trans-
akcją nabycia KWK „Brzeszcze”.

Jak dodaje Stanisław Kłysz, górnicy bronią 
się przed przejściem kopalni do SRK. Pod-
pisane porozumienie gwarantuje, że nawet 
gdyby Tauron nie nabył ostatecznie KWK 
„Brzeszcze”, to po restrukturyzacji znajdzie 
się ona w Nowej Kompani Węglowej. – Cze-
kamy na przejście do Taurona, ale na razie to 
jest w powijakach. Oni musza mieć przygo-
towaną całą dokumentację, a na koniec musi 
być zgoda akcjonariuszy tej firmy. Obecne 
analizy Tauron robi na własny, wewnętrzny 
użytek i na tym etapie nie rozmawiamy z tą 
firmą. Zdajemy sobie sprawę, że kopalnia bę-
dzie musiała się dostosować do struktur firmy, 
w której ma się znaleźć. Do uzgodnienia na 
pewno będą kwestie wydobycia i produkcyj-
ne. Natomiast kwestie poziomu zatrudnienia 
są zbliżone, w tym sensie, że kopalnia doko-
nała już redukcji zatrudnienia w ramach wła-
snego programu naprawczego i tutaj w grę 

mogą wchodzić jedynie drobne korekty – 
mówi Stanisław Kłysz. 

Tymczasem prezes Kompani Węglowej, 
Krzysztof Sędzikowski poinformował na po-
czątku marca, że transakcja sprzedaży kopalni 
Brzeszcze może nastąpić już w marcu-kwiet-
niu br . - Prowadzimy rozmowy z inwestorami 
zainteresowanymi kopalnią „Brzeszcze”. Może 
być tak, że będziemy blisko ich finalizacji za-
nim wniesiemy ją do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a to wniesienie mamy zaplanowane 
do końca marca - powiedział Sędzikowski.

Gmina myśli o Ruchu II
Zainteresowana przejęciem majątku nie-

potrzebnego potencjalnemu inwestorowi jest 
gmina Brzeszcze. - Stoimy przed procesem 
przejęcia kopalni przez Tauron i wyłączenia 
z niej części nieprodukcyjnej. Czynimy stara-
nia o przejęcie terenów dawnego Ruchu II, 
jak również terenów wokół składowiska odpa-
dów, które są własnością Kompanii Węglowej.  

W oczekiwaniu na przyszłość kopalni

Wydaje się, że najbliżej nabycia KWK „Brzeszcze” jest firma Tauron. Zespół ekspertów 
zarekomendował zarządowi tej spółki nabycie aktywów kopalni.
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Ciąg dalszy ze str 1.
W tym rejonie również gmina po-
siada własne grunty. W przyszłości 
mogłaby tam powstać strefa gospo-
darcza. Teren jest dość atrakcyjny, 
bo jest tam bocznica kolejowa, sieć 
energetyczna i ciepłownicza czy 
stacja sprężarek. Na pewno będzie-
my potrzebowali na to środków ze-
wnętrznych. Ma je zapewnić rządo-
wy program dla  Śląska i Małopolski, 
nad którym trwają aktualnie prace 
– mówi burmistrz Cecylia Ślusarczyk. 

Burmistrz Brzeszcz uczestni-
czyła w spotkaniu międzyresorto-
wej komisji zorganizowanej przez 
szefa rady gospodarczej, ministra 
Jakuba Jaworskiego, w kancelarii 
premier Ewy Kopacz. Samorzą-
dowcom przekazano informację, 
że powołane zostały trzy zespoły 
pod przewodnictwem ministrów 
pracy, infrastruktury oraz finansów, 

które pracują nad programem. 
– Po spotkaniu zostały przesłane 
nasze postulaty. Przedstawiciele 
rządu informowali, że zdają sobie 
sprawę z tego, że gminy są w trud-
nych sytuacjach finansowych. Pro-
gram ma wspomagać gminy w ten 
sposób, że wkład własny na pro-
jekty będzie pokrywany z budżetu 
państwa. Uproszczona ma też być 
procedura przejmowania terenów 
pokopalnianych. Być może mają-
tek Skarbu Państwa będzie przeka-
zywany gminom bezpłatnie To są 
na razie ustalenia słowne. Dopóki 
nie mam czegoś na piśmie, to je-
stem bardzo ostrożna – mówi Ce-
cylia Ślusarczyk.

Zapewnienia strony rządowej 
są takie, że program pomocowy 
dla Śląska i Małopolski ma być go-
towy do połowy kwietnia.

Jacek Bielenin

28 stycznia br. Rada Miejska 
w Brzeszczach uchwaliła bu-
dżet gminy Brzeszcze na 2015 
r. Za przyjęciem dokumentu 
głosowało 15 radnych, sześciu 
wstrzymało się od głosu, żaden 
nie głosował przeciw.  

Dochody budżetu gminy na 
rok 2015 ustalono w kwocie 65 
mln 375 tys. 828,50 zł. Dochody 
bieżące mają wynieść 59 mln 287 
tys. 763,00 zł, a dochody mająt-
kowe 6 mln 088 tys. 065,50 zł. 
Z kolei wydatki budżetu na rok 
2015 zaplanowano w kwocie 63 
mln 480 tys. 828,28 zł. Wydatki 
obejmują plan wydatków bieżą-

cych na łączną kwotę 52 mln 498 
tys. 449,28 zł oraz plan wydatków 
majątkowych na kwotę 10 mln 
982 tys. 379,00 zł (o inwestycjach 
czytaj na str. 3 i 5).

Różnica między dochodami 
i wydatkami stanowi nadwyżkę 
budżetu w kwocie 1 mln 895 tys. 
000,22 zł. Przeznaczona będzie na 
spłatę kredytów i pożyczek zacią-
gniętych w latach poprzednich. Przy-
jęta uchwała budżetowa upoważnia 
burmistrza do zaciągania w 2015 r. 
kredytów i pożyczek na sfinansowa-
nie przejściowego deficytu budżetu, 
z których zadłużenie w trakcie roku 
nie może przekroczyć limitu 3 mln 
500 tys. zł.                                       JB

•Rolnictwo i łowiectwo - 23 548,00 zł
•Transport i łączność - 6 669 415,00 zł
•Gospodarka mieszkaniowa - 1 549 39100 zł
•Działalność usługowa - 663 858,00 zł
•Administracja publiczna - 5 370 808,00 zł
•Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa - 3 300,00 zł
•Obrona narodowa - 860,00 zł
•Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 252 
626,00 zł
•Obsługa długu publicznego - 868 000,00 zł
•Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe) - 449 613,13 zł
•Oświata i wychowanie - 26 847 120,00 zł
•Ochrona zdrowia - 506 900,00 zł
•Pomoc społeczna - 7 277 029,15 zł
•Edukacyjna opieka wychowawcza - 459 336,00 zł
•Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7 559 420,00 zł
•Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 881 104,00 zł
•Kultura fizyczna - 98 500,00 zł

Budżet z nadwyżką

Plan wydatków budżetu gminy Brzesz-
cze na 2015 r.:

W sołectwach i samorządach 
osiedlowych gminy Brzeszcze 
trwają zebrania sprawozdawczo
-wyborcze. O tym, kogo wybra-
liśmy na sołtysów i przewodni-
czących osiedli oraz o wnioskach  
przyjętych  na zebraniach napisze-
my w kolejnym wydaniu Biuletynu 
Informacyjnego Gminy Brzeszcze. 

•22 lutego, godz. 15.00 (I ter-
min), 15.15 (II termin) - Zasole, 
strażnica Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zasolu
•5 marca, godz. 16.45, 17.00 - 
Samorząd Osiedlowy nr 8, lokal 
Samorządu Osiedlowego nr 8, ul. 
Mickiewicza 6 
•6 marca, godz. 16.45, 17.00 - Sa-
morząd Osiedlowy nr 4, świetlica 
oś. Szymanowskiego
•10 marca, godz. 16.45, 17.00 
- Wilczkowice, Dom Ludowy 
w Wilczkowicach 
•11 marca, godz. 16.45, 17.00 - 
Samorząd Osiedlowy nr 2, lokal 

Samorządu Osiedlowego nr 2, ul. 
Mickiewicza 6
•12 marca, godz. 15.45, 16.00 
- Samorząd Osiedlowy nr 3, straż-
nica Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeszczach 
•13 marca, godz. 16.45, 17.00 - 
Samorząd Osiedlowy nr 1, lokal 
Samorządu Osiedlowego nr 8, ul. 
Mickiewicza 6
•15 marca, godz. 14.00, 14.15 - 
Jawiszowice, strażnica Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jawiszowicach 
•17 marca, godz. 16.45, 17.00 - 
Samorząd Osiedlowy nr 7, świetlica 
oś. Szymanowskiego
•19 marca, godz. 15.45, 16.00 - 
Skidziń, Dom Ludowy w Skidziniu 
•20 marca, godz. 16.15, 16.30 - 
Samorząd Osiedlowy nr 5, Dom 
Ludowy na Borze
•27 marca, godz. 16.00, 16.15 - Sa-
morząd Osiedlowy nr 6, świetlica 
Ośrodka Kultury na oś. Paderewskiego 
•29 marca, 15.30, 15.45 - Przecie-
szyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Wybieramy sołtysów  
i przewodniczących osiedli

Z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Brzeszcz, 27 stycznia 2015 r. wła-
dze gminy Brzeszcze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 
mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami: „Nieznanego 
Żołnierza” w Parku Miejskim przy ul. Kościuszki  w Brzeszczach, „Ofiar 
faszyzmu” w Parku Miejskim przy ul. Dworcowej w Brzeszczach oraz 
„Ku czci poległych na polu chwały mieszkańców Jawiszowic” w Jawi-
szowicach-Kółku. 

70. rocznica wyzwolenia Brzeszcz
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O najważniejszych inwestycjach i pozio-
mie zadłużenia gminy Brzeszcze rozmawia-
my z burmistrz Brzeszcz, Cecylią Ślusarczyk. 

Jakby Pani określiła budżet, który przed-
stawiła do uchwalenia radnym? 

Można go nazwać budżetem zadanio-
wym. Wyznaczyliśmy sobie pewne cele, które 
musimy zrealizować. W budżecie na 2015 r. 
jest zapisanych sporo projektów, które trzeba 
przygotować w tym roku, aby w następnym 
roku móc je wykonać. 

Jakie to projekty?
Największy projekt dotyczy termomoder-

nizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 
w Brzeszczach. Wniosek został bardzo wysoko 
oceniony i jeśli pozyskamy środki z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, będziemy mieć półtorej roku na reali-
zację zadania. Poziom dofinansowania tego 
projektu to ok. 2 mln 800 tys. zł. Projekt jest 
bardzo obszerny, nie zamyka się tylko do samej 
termomodernizacji, rozumianej jako docieple-
nie ścian zewnętrznych. W jego zakres wchodzi 
wymiana instalacji, stolarki okiennej, przejście 
na nowoczesny system oświetlenia ledowego, 
jak również wykorzystanie fotowoltaiki. Prak-
tycznie będzie to kapitalny remont tych szkół. 
Mniejszy zakres jest w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 4, ponieważ instalacja centralnego 
ogrzewania jest tam na tyle zmodernizowana, 
że pozostaje wprowadzić automatykę. Nato-
miast w przypadku szkoły na osiedlu musimy 
jeszcze raz wrócić do tematu odwodnienia, 
ponieważ przy ulewnych deszczach mamy tam 
problem z drenażem. To inwestycja, która już 
była kiedyś wykonana, ale została zrobiona 
w sposób nieprawidłowy. Projekt jest bardzo 
trudny do realizacji. Będziemy korzystać z firmy 
zewnętrznej, która pomoże nam go rozliczyć. 
Wziąć dofinansowanie to połowa sukcesu. Pe-
łen sukces to jego prawidłowe rozliczenie.

Jest też w budżecie sporo środków na 
kanalizację sanitarną…

Kończymy opracowanie projektu kanaliza-
cji sanitarnej dla aglomeracji w ulicach: Nosala, 
Gwarków, Bojowników Oporu, Ofiar Oświę-
cimia, Parkowej, Matejki, Sienkiewicza, Ko-
ściuszki, Stara Kolonia, Piastowskiej, Daszyńskie-
go, Drobniaka oraz modernizacji oczyszczalni 
ścieków. Na to zadanie pozyskaliśmy już środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W tym 
roku projekt musi być ukończony. Być może we 
wrześniu, jeśli pojawią się nabory, będziemy apli-
kować o pieniądze, żeby móc wykonać kanaliza-
cję. W oparciu o ten projekt przewidujemy prze-

budowę ok. 7 km sieci kanalizacyjnej. Jeśli tego 
nie zrobimy, będzie się to wiązało ze zwrotem 
kwoty ponad 800 tys. zł. To jest wymóg chwili, 
ostatni moment na pozyskanie środków, żeby-
śmy w przyszłości nie płacili kar środowiskowych.

Są też budżecie pieniądze na dużą in-
westycję drogową – remont ul. Piastowskiej 
i ul. Lipowej…

To zadanie opiewa na kwotę 3 mln 832 
tys. 500 zł. Projekt jest już przygotowany. 
W ubiegłym roku próbowaliśmy aplikować 
o środki w ramach ogłoszonego we wrześniu 
przez wojewodę naboru do Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych. Niestety 
nie udało nam się z uwagi na to, że zabrakło 
14 dni na uprawomocnienie się pozwolenia 
na budowę. Na pewno w tym roku będzie 
ogłoszony kolejny nabór. Projekt jest zrobiony, 
więc musieliśmy w budżecie te środki zapla-
nować. Nie jest wykluczone, że realizacja bę-
dzie na przełomie tego i przyszłego roku. 

Jaki odcinek obejmie remont?
Ulica Piastowska będzie remontowana na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha 
do końca w stronę osiedla. Dlaczego ten odci-
nek? W rejonie Starych Brzeszcz, w kierunku 
ul. Kościuszki, w pierwszej kolejności musimy 
zrealizować przebudowę kanalizacji, ponadto 
w ul. Kościuszki kopalnia ma przebudować kanał 
wód słonych, który biegnie od kopalni na Łężnik. 
Musimy to wszystko skorelować ze sobą i wtedy 
będziemy myśleć o przebudowie ul. Piastowskiej 
w stronę ul. Kościuszki i samej ul. Kościuszki. Ten 
już zaprojektowany remont obejmuje przebu-
dowę skrzyżowania z ul. Lipową, przebudowę 
oświetlenia i odwodnienia, budowę chodników 
oraz odcinka ścieżki rowerowej. 

A co drogami powiatowymi na terenie 
gminy Brzeszcze?

Też mamy zaplanowane w budżecie środ-
ki na ich remont. W Starostwie Powiatowym  

w Oświęcimiu jest przyjęta taka zasada, że 
każda z gmin partycypuje w kosztach prze-
budowy dróg powiatowych na swoim tere-
nie. Skoro taki model współpracy został wy-
pracowany przez lata, to trudno się dziwić, 
że takie są oczekiwania ze strony starostwa. 
Ulica Kostka Jagiełły w Zasolu pojawiła się 
już w ubiegłym roku, ponieważ starostwo po-
wiatowe występowało o środki z NPPDL, ale 
ostatecznie ich nie otrzymało. Myśmy przy-
jęli ul. Kostka Jagiełły do budżetu na ten rok, 
bo uważamy, że to jest temat otwarty. Skoro 
starostwo chce aktualizować dokumentację, 
to może ponownie starać się o pieniądze ze 
„schetynówek”. W rozmowie ze starostą usły-
szałam, że jeśli się pojawią takie możliwości 
w ciągu roku, to będą aplikować o pieniądze 
na remont tej drogi.  

A co się kryje pod nazwą „Zagospodaro-
wanie zbiorników wodnych w rejonie Wilcz-
kowic i Skidzinia”?

W Wilczkowicach i Skidziniu mamy bar-
dzo ładne tereny - zbiorniki wodne, które 
planujemy wykorzystać pod kątem rekreacyj-
no-sportowym. Na prośbę Krakowskich Zakła-
dów Kruszywa zmieniony będzie miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
tego rejonu. Porozumieliśmy się z tym przed-
siębiorstwem, że sfinansują zmiany w planie. 
Przygotowaliśmy projekt do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego do-
tyczący rewitalizacji terenów po eksploatacji 
kruszyw. Być może uda się skorzystać ze środ-
ków unijnych, żeby ten teren zagospodaro-
wać. 

Ile wyniosą w 2015 r. wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej od KWK „Brzeszcze”?

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej mamy 
ustalone na poziomie 1 mln 900 tys. zł w opar-
ciu o plan wydobycia KWK „Brzeszcze”. Takie 
informacje mieliśmy w chwili tworzenia bu-
dżetu, czyli na przełomie października i listo-
pada ub. roku. Na ten moment nie ma sygna-
łów, żeby wydobycie miałoby być niższe, ale 
należy się z tym liczyć. Nie wiadomo, czy jeśli 
kopalnię przejmie Tauron, wydobycie będzie 
utrzymane na takim samym poziomie. Trzeba 
do tego podchodzić z dużą dozą ostrożności. 
Jeśli będą się zmniejszały wpływy, to automa-
tycznie muszę myśleć o oszczędnym gospoda-
rowaniu środkami finansowymi. 

Na jakim poziomie jest zadłużenie gminy?
Zadłużenie zaczyna się systematycznie 

zmniejszać. Na koniec 2014 r. wynosiło 18 
mln 715 tys. zł. Wcześniej to było ponad 20 
mln zł. Na koniec roku 2015 planujemy, że za-
dłużenie wyniesie ok. 16 mln 120 tys. zł. 

Rozmawiał Jacek Bielenin

Projekty, które trzeba wykonać!

Burmistrz Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk
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Klub Radnych Porozumie-
nie: Klub z uwagą zapoznał się 
z propozycją budżetu gminy 
Brzeszcze złożoną przez Burmi-
strza Brzeszcz. Klub w pełni ak-
ceptuje plany Burmistrza zawarte 
w projekcie budżetu na rok 2015. 

Klub Radnych Bezpartyj-
nych: Poddając ocenie projekt 
budżetu Gminy Brzeszcze na 
2015 rok należy odnieść się do 
kilku wielkości prognozowanych 
w proponowanym do przyjęcia 
dokumencie. Zwraca uwagę zakła-
dana wysokość dochodów 65 375 
828,50 zł, a ściślej ich skokowy 
o niemal 6 mln zł wzrost w rela-
cji do ich kwoty zapisanej na rok 
2014, która to wielkość była też 
założeniem ambitnym o niezna-
nym nam jeszcze ostatecznym po-
ziomie wykonania. 

Nie kryjemy obaw związa-
nych z licznymi uwarunkowania-
mi i zagrożeniami, na które może 
napotkać realizacja tej kwoty. Dla 
przykładu budzi obawy planowa-
nie dochodu z opłaty eksploata-
cyjnej na poziomie 2 mln 100 tys. 
złotych, co musiałoby się wiązać 
z istotną i niezbędną progresją 
kondycji KWK „Brzeszcze”, czy też 
zakładane ponad 1 mln 400 tys. 
złotych dochodów majątkowych, 
gdy nie jest tajemnicą, że za rok 
ubiegły została ta pozycja zrealizo-
wana na poziomie śladowym. 

Pochodną przewidywane-
go pułapu dochodów jest kwota 
środków przeznaczonych w pro-
jekcie budżetu na realizację wy-
datków majątkowych w tym na 
realizację zadań inwestycyjnych. 
Zapisana kwota to bez mała 11 
mln zł, w zderzeniu z założeniami 
roku ubiegłego, gdzie było 5 442 
078 zł, a tym bardziej realiami 
kilku wcześniejszych lat, musi ro-

bić wrażenie. Efektywna realizacja 
proponowanych w tym obszarze 
zadań stanowiłaby istotny przełom 
w polityce inwestycyjnej brzesz-
czańskiego samorządu. 

Mamy nadzieję, że stanie się 
tak nie tylko pod względem wiel-
kości środków wydatkowanych 
na wypełnienie koszyka inwesty-
cji, ale również z uwagi, na jakość 
wykonanych prac. Warto tu za-
uważyć, że realizacja planowa-
nych inwestycji ma być wspierana 
bonusem ponad 3 mln 600 tys. zł 
środków zewnętrznych.  Jest to 
dobrym świadectwem aktywności 
Burmistrza i jego współpracowni-
ków. Naturalną zatem koleją rze-
czy będzie traktowanie inwestycji 
wspomaganych, jako prioryteto-
wych, a są to między innymi ta-
kie zadania jak: termomoderni-
zacja placówek oświatowych czy 
tez opracowanie dokumentacji 
budowy kanalizacji sanitarnej 
i modernizacji gminnej oczysz-
czalni ścieków. Zadania bardzo 
istotne i oczekiwane od dawna.  
Nie zmienia to jednak faktu, iż 
lista równie istotnych oczekiwań 
w wielu obszarach funkcjonowa-
nia gminy, pozostaje nadal spora, 
czego wyrazem są zgłaszane do 
Burmistrza wnioski. Zarówno mo-
gące się pojawić zagrożenia zwią-
zane z realizacją dochodów, jak 
i skala potrzeb remontowo–inwe-
stycyjnych powinny nas mobilizo-
wać do działań racjonalizujących 
stronę wydatkową budżetu, do 
optymalizacji wydatków bieżą-
cych. W przedstawionym nam 
dokumencie nie dostrzegamy 
jednak tendencji spełniających 
tę potrzebę i oczekiwania. Jest 
to w naszej opinii słaba strona 
projektu budżetu Gminy na 2015 
r. W naszym odczuciu determi-
nacja Burmistrza jest obecnie na 

tym polu znacznie słabsza od do-
strzeganej ledwie kilka miesięcy 
wcześniej stanowczości persony 
pełniącej jej obowiązki. Spo-
strzeżenia swe opieramy nie na 
samym fakcie wzrostu prognozy 
wydatków bieżących rok do roku 
o niemal 800 tys. zł, ale głównie 
na braku propozycji w odniesie-
niu do jej struktury. Klub Radnych 
Bezpartyjnych będzie głosował za 
uchwaleniem budżetu na 2015 r.

Klub Radnych Wspólnota Sa-
morządowa: Projekt budżetu na 
2015 rok spełnia wszelkie wymogi 
formalne konieczne przy konstruk-
cji budżetu zgodnie z obowiązu-
jącymi ustawami i rozporządze-
niami, co zostało potwierdzone 
pozytywną opinią wydaną przez 
RIO. W projekcie budżetu ujęte 
są i zabezpieczone wszystkie ko-
nieczne środki na wydatki bieżące 
Gminy, które pozwolą zrealizować 
wszystkie zadania i zobowiązania 
Gminy w nadchodzącym 2015 
roku.

Wydatki majątkowe i inwe-
stycyjne w Gminie, czyli to, czego 
mieszkańcy oczekują najbardziej 
i na co najbardziej zwracają uwa-
gę są na imponującym i dotych-
czas niespotykanym poziomie 10 
982 379,00 zł, co stanowi 16,72% 
zaplanowanych wydatków gminy. 

W tym na uwagę zasługu-
je również wzrost planowanych 
wydatków inwestycyjnych finan-
sowanych ze środków z budżetu 
Unii Europejskiej z planowanych 3 
100 000,00 w 2014 r. do 3 655 
879,00 w 2015 r. 

Niepokoi natomiast fakt du-
żego wzrostu dochodów pocho-
dzących z udziału w podatkach 
od osób prawnych i fizycznych 
w stosunku do tych dochodów 
za rok ubiegły, (czyli na poziomie 

11 %). Wynika to głównie, jak się 
wydaje, z bardzo optymistycznych 
wskaźników wzrostu tychże, opu-
blikowanych przez ministerstwo 
finansów. W obecnym czasie osią-
gniecie poziomu tych wskaźników, 
może być bardzo trudne a wręcz 
niewykonalne. 

Klub Wspólnota Samorzą-
dowa zwraca uwagę, że zapla-
nowane dochody majątkowe ze 
sprzedaży mienia komunalnego 
na poziomie 1 431 000,00 zł 
również wydają się niemożliwe 
do zrealizowania, zwłaszcza wo-
bec zrealizowania takich docho-
dów w 2014 r. w wysokości tylko 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Dużym ryzykiem obarczone są 
również dochody z tytułu opłaty 
eksploatacyjnej w związku z trud-
ną i niepewną sytuacją Kompanii 
Węglowej S.A., a w szczególności 
KWK Brzeszcze.

Optymistycznym faktem jest 
brak zaplanowanego deficytu bu-
dżetowego i zaplanowana nad-
wyżka budżetowa w kwocie 1 895 
000,00 zł z przeznaczeniem na 
spłatę kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych, ale wobec powyższego 
może to być trudne do zrealizo-
wania.

Podsumowując: klub radnych 
Wspólnota Samorządowa, po-
mimo przedstawionych powyżej 
uwag i obaw, pozytywnie opiniu-
je projekt budżetu na 2015 rok, 
jednakże głosowanie za jego przy-
jęciem w kształcie zaproponowa-
nym przez Burmistrza Brzeszcz 
należy do indywidualnej decyzji 
każdego radnego.

Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość nie przygotował 
wspólnego stanowiska pozosta-
wiając sprawę do decyzji każdego 
z członków klubu.

Opinia Komisji Skarbu do projektu Budżetu Gminy 
Brzeszcze na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2015-2024 oraz przedsięwzięć w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej (opinia został przyjęta 
jednogłośnie - 8 głosów za). 

Komisja Skarbu, jako wiodąca komisja, opiniuje budżet 2015 wraz 
przyjętym wnioskiem – pozytywnie - i prosi radnych o poparcie w celu 
zatwierdzenia do realizacji. Zaleca od pierwszych dni wprowadzić pro-
gram oszczędnościowy, oglądać z szacunkiem każdą złotówkę przezna-
czoną do wydania. Budżet 2015 zaproponowany przez p. Burmistrz 
jest realnym do wykonania, ambitnym w treści rozwoju społeczeństwa. 

Komisja Skarbu popiera i wnioskuje przyjąć przedłożony projekt, 
życząc Burmistrzyni bezproblemowych dni realizacji jego postanowień.

Stanowiska klubów radnych w sprawie budżetu gminy na 2015 r.

•Samorząd Osiedlowy nr 1 - 
3 575 zł
•Samorząd Osiedlowy nr  2 - 
3 050 zł
•Samorząd Osiedlowy nr  3 - 
6 115 zł
•Samorząd Osiedlowy nr 4 - 
3 025 zł
•Samorząd Osiedlowy nr  5 - 
3 955 zł

•Samorząd Osiedlowy nr 6 -  
3 680 zł
•Samorząd Osiedlowy nr 7 - 
2 765 zł
•Samorząd Osiedlowy nr 8 - 
1 745 zł
•Jawiszowice - 9 970 zł
•Przecieszyn - 3 000 zł
•Skidziń - 3 035 zł
•Wilczkowice - 1 625 zł
•Zasole - 2 775 zł

Pieniądze dla sołectw i samorządów osie-
dlowych:



www.brzeszcze.pl

               Biuletyn • styczeń/luty 2015      5

- Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1868K ul. Kostka Jagiełły 
w Zasolu w km 5+792,00 do 
7+234,00 - 400 000,00 zł
- Przebudowa ul. Bielskiej w Ja-
wiszowicach - 250 000,00 zł
- Przebudowa ul. Oświęcimskiej 
w Wilczkowicach i Skidziniu - 
150 000,00 zł
- Przebudowa i budowa chodni-
ków przy ul. Nosala w Brzesz-
czach (od skrzyżowania z ul. 
Ofiar Oświęcimia do przystanku 
autobusowego za ul. Ogrodową) 
- 75 000,00 zł 
- Odbudowa poboczy przy ul. Siedli-
ska w Brzeszczach - 40 000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych ul. 
Piastowskiej nr 510496K w km 
0+384,80-km 1+439,00 i ul. Li-
powej nr 510497K w km 0+000-
0+235,90 w Brzeszczach wraz 
z przebudową oświetlenia, od-
wodnienia oraz infrastruktury 
technicznej - 3 832 500,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych - 
245 000,00 zł
- Przebudowa ul. Białej i ul. Hu-
bala oraz budowa nowego od-
cinka ul. Hubala do Osiedla Pa-
derewskiego w Jawiszowicach 
- 65 000,00 zł
- Przebudowa ul. Aleja Dwor-
ska wraz z oświetleniem - 35 
000,00 zł
- Remont chodnika przy ul. 
Dworcowej w Brzeszczach - 25 
000,00 zł
- Budowa parkingu przy ul. Spokoj-
nej w Przecieszynie - 15 000,00 zł

- Wykup gruntów - 187 000,00 zł
- Modernizacja gminnego zasobu 
mieszkaniowego - 52 000,00 zł
- Zagospodarowanie zbiorników 
wodnych w rejonie Wilczkowic 
i Skidzinia - 70 000,00 zł
- Zmiana Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeszcze 
w granicach administracyjnych 
gminy - 35 000,00 zł
- Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Brzesz-
cze w rejonie Łężnika - 30 000,00 zł
- Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie 
ul. Oświęcimskiej w północno
-wschodniej części sołectw Wilcz-
kowice i Skidziń - 20 000,00 zł
- Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Brzeszcze (wschodnia część ul. 
Oświęcimskiej na zachód od ul. 
Solnej) - 20 000,00 zł
- Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar 
Oświęcimia i Przecieszyńskiej - 
20 000,00 zł
- Analiza aktualności planów 
miejscowych i studium - 20 
000,00 zł
- Opracowanie ciągłego modelu 
wysokościowego wraz z warstwi-
cami dla całej Gminy Brzeszcze 
- 10 000,00 zł
- Aktualizacja planów miejsco-
wych na Portalu Informacji Prze-
strzennej - 5 000,00 zł
- Remont kaplicy na cmentarzu 

komunalnym w Jawiszowicach - 
120 000,00 zł
- Budowa cmentarza komunalne-
go w Brzeszczach - 20 000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne UG - 118 
000,00 zł
- Rozbudowa Urzędu Gminy - 55 
000,000 zł
- Dofinansowanie zakupów inwe-
stycyjnych dla Policji w Brzesz-
czach - 20 000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne do maga-
zynu przeciwpowodziowego - 32 
000,00 zł
- Termomodernizacja placówek 
oświatowych - 2 843 629,00 zł
- Odwodnienie SP nr 2 - 150 
000,00 zł
- Budowa boiska sportowego przy 
SP nr 2 (PT) - 20 000,00
- Adaptacja przyziemia w Gimna-
zjum nr 1 - 150 000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne - 7 000,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń te-
rapeutycznych - 165 000,00 zł
- Budowa systemu alarmowego 
w OPS - 10 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji budo-
wy kanalizacji sanitarnej i moderni-
zacji oczyszczalni ścieków w Gmi-
nie Brzeszcze - 720 000,00 zł
- Przebudowa rowu „Trzciniec” 
w Jawiszowicach - 125 000,00 zł
- Modernizacja kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej na terenie 
Gminy Brzeszcze - 90 000,00 zł
- Odwodnienie w rejonie ul. Handlo-
wej, Nawsie i Obrońców Westerplat-
te w Jawiszowicach - 40 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia 
(obręb od skrzyżowania z ul. 
Siedliska do skrzyżowania z ul. 
Piekarską) - 40 000,00 zł
- Modernizacja przepompowni 
„ Jaźnik” w Jawiszowicach - 34 
000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Nawsie w Jawiszo-
wicach - 30 000,00 zł
- Modernizacja zbiorników na 
nieczystości ciekłe w Zasolu 
przy ul. Kostka Jagiełły nr 6 oraz 
w Skidziniu przy ul. Oświęcim-
skiej nr 1 - 30 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitar-
nej w rejonie ul. Jaśminowej 
w Brzeszczach - 15 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Siennej w Jawiszo-
wicach - 15 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Bie-
lańskiej, Jedliny i Wilamowskiej 
w Jawiszowicach - 20 000,00 zł
- Likwidacja niskiej emisji - opra-
cowanie planu gospodarki ni-
skoemisyjnej w Gminie Brzesz-
cze - 92 250,00 zł
- Modernizacja sanitariatów na 
placu targowym przy ul. Mic-
kiewicza w Brzeszczach - 30 
000,00 zł
- Modernizacja dachu na basenie 
„Pod Platanem” - 330 000,00 zł
- Modernizacja hali przy ul. Ofiar 
Oświęcimia 48 - 50 000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne dla Ośrod-
ka Kultury - 24 000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne do biblio-
teki - 5 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych gminy Brzeszcze na rok 2015

Budżet powiatu przyjęty
28 stycznia Rada Powiatu 

Oświęcimskiego uchwaliła bu-
dżet powiatu na 2015 r. W wy-
datkach inwestycyjnych budżetu 
znalazły się dwa zadania do reali-
zacji na terenie gminy Brzeszcze. 

Wydatki ustalono na poziomie 
149 mln 491 tys. 827 zł, w tym wy-
datki bieżące w kwocie 127 mln 
512 tys. 511 zł, oraz wydatki mająt-
kowe w kwocie 21 mln 979 tys. 316 
zł. Zarezerwowano m.in. pieniądze 
na przebudowę drogi powiatowej – 
ul. Bielskiej w Jawiszowicach (500 
tys. zł) oraz przebudowę drogi po-
wiatowej - ul. Kostka Jagiełły w Za-
solu (1 mln 370 tys. zł). 

W tegorocznym budżecie do-
chody zaplanowano na poziomie 

138 mln 686 tys. 923 zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 129 
mln 963 tys. 767 zł, a dochody 
majątkowe w kwocie 8 mln 723 
tys. 15 zł. Deficyt budżetu ma 
wynieść 10,8 mln zł. Zadłużenie 
powiatu na dzień 1 stycznia 2015 
wyniosło 21,2 mln zł.

- Jest to budżet, który w peł-
ni zabezpiecza zadania statutowe 
powiatu oraz bieżące funkcjono-
wanie jednostek w taki sposób, 
aby mogły prawidłowo realizować 
swoje zadania. To budżet na miarę 
naszych możliwości, który dodat-
kowo umożliwi realizację działań 
prorozwojowych – mówi starosta 
oświęcimski, Zbigniew Starzec.

W 2015 r. na poprawę infra-
struktury drogowej w wydatkach 

majątkowych zaplanowano 10,5 
mln zł, wydatki oświatowe to 
kwota rzędu około 6,8 mln zł. 
W zakresie zdrowia, pomocy spo-
łecznej i polityki społecznej wy-
datki majątkowe kształtować się 
będą na poziomie około 3 mln zł. 

 - Jak każdego roku zdajemy 
sobie sprawę z pewnego rodzaju 
zagrożeń, które mogą wpłynąć na 
budżet. Negatywnym zjawiskiem 

w skali nie tylko powiatowej, jest 
malejąca ilość uczniów w placów-
kach oświatowych. Jednak przede 
wszystkim musimy się przyglądać 
sytuacji kopalni „Brzeszcze”, by 
w razie jej restrukturyzacji dyspo-
nować środkami, które w jakimś 
stopniu zabezpieczą lokalny ry-
nek pracy – podkreśla starosta 
oświęcimski.

JB

Budżet powiatu na 2015 r. uchwalono przy 14 głosach „za”.  
13 radnych wstrzymało się od głosu.
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Przypomnijmy, że chodzi 
o ok. 4 mln zł, które w lutym 
ub. roku komornik zajął z tytułu 
egzekucji nadpłaty podatku od 
nieruchomości, który gminie za-
płaciła KWK „Brzeszcze”. Dzię-
ki negocjacjom z szefostwem 
Kompanii Węglowej na konto 
gminy ma wrócić 2 mln 400 zł. 

Sprawa dotyczy podatku od 
nieruchomości (tzw. podatku od 
wyrobisk górniczych), jaki kopal-
nia zapłaciła gminie w 1996 r. Od 
tego czasu toczy się spór o nali-
czoną wysokość tego podatku. 
Sporna kwota wynosiła 984 tys. 
zł, ale na obecne prawie 4 mln zł 
złożyły się odsetki, które rosły od 
1996 r.

6 grudnia 2013 r. w Okrę-
gowym Sądzie Cywilnym w Kra-
kowie zapadł niekorzystny dla 
gminy wyrok z klauzulą natych-
miastowej wykonalności. Gmina 
odwołała się od wyroku, ale 10 
lutego 2014 r. komornik zajął 
konta bankowe gminy. - Na ten 
moment pieniądze są zgromadzo-
ne na koncie komornika, w tzw. 
depozycie sądowym – informuje 
burmistrz Cecylia Ślusarczyk. 

Przez ostatni rok trwały nego-
cjacje gminy Brzeszcze z Kompa-
nią Węglową. I w końcu zaczęły 
przynosić wymierne korzyści. 

- Przez rok zdążyłam poznać 
trzech prezesów Kompani Węglo-
wej. Po ostatnich uzgodnieniach 
z prezesem Krzysztofem Sędzi-
kowskim otrzymałam zapewnie-
nie, że Kompania Węglowa zwolni 
kwotę 2 mln 400 zł. Te pieniądze 
trafią z powrotem na konto gminy 
do czasu rozstrzygnięcia sądowe-
go. Warunkiem zwolnienia było 
zabezpieczenie, którym za przy-
zwoleniem radnych ustanowili-
śmy hipotekę kaucyjną na basenie 
„Pod platanem” – wyjaśnia Cecylia 
Ślusarczyk.  

Sprawa jest obecnie w Sądzie 
Apelacyjnym w Krakowie. Roz-
prawa powinna się odbyć jeszcze 
w marcu lub kwietniu br. - Jestem 
dobrej myśli, bo bardzo dużo błę-
dów zostało popełnionych przy 
wydawaniu wyroku w sądzie kra-
kowskim. Zobaczymy, jak się od-
niesie do tego sąd apelacyjny. Jeśli 
rzetelnie podejdzie do tematu, to 
uważam, że ta sprawa w ogóle 
nie powinna się znaleźć w sądzie 
cywilnym. Paradoksem jest też to, 
że to na gminie spoczął obowią-
zek udowadniania, że nadpłata 
podatku rzeczywiście wystąpiła, 
a nie na stronie, która zwrotu tej 
nadpłaty żąda – dodaje burmistrz 
Cecylia Ślusarczyk. 

Spór o tzw. podatek od wy-
robisk górniczych to problem nie 

tylko gminy Brzeszcze. Od lat 
gminy górnicze spierają się przed 
sądami o jego wysokość ze spół-
kami węglowymi. Szala na korzyść 
tych drugich zaczęła się przechylać 
w 2011 r., kiedy Trybunał Konsty-
tucyjny orzekł, że zapisy ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych 
nie odnoszą się do podziemnych 
wyrobisk górniczych. Nie moż-
na ich opodatkować podatkiem 
od nieruchomości, bo nie są one 
obiektami i urządzeniami budow-
lanymi w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane. Można natomiast ob-
jąć tym podatkiem niektóre obiekty 
i urządzenia zlokalizowane w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych. 
Taka interpretacja przyjęta przez 
Trybunał Konstytucyjny sprawiła, że 
gminy zaczęły przegrywać sprawy 
toczące się w sądach administracyj-
nych. I tak na przykład gmina Paw-
łowice stanęła w ub. roku przed 
problemem zwrotu Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej nadpłaconego 
podatku w kwocie 25 mln zł!

 - W mojej ocenie ta kwestia 
jest postawiona na głowie, bo tak 
naprawdę gminy są na przegranej 
pozycji po orzeczeniu Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Teraz to one 
muszą powołać rzeczoznawców 
i biegłych sądowych i przeprowa-
dzić całą procedurę udowodnie-
nia, które elementy mają być wy-

łączone z opodatkowania. To jest 
nieudolność kolejnych rządów, bo 
skoro nakłada się na gminy obo-
wiązek egzekwowania podatku, 
czy to w stosunku do obywatela, 
czy do podmiotu prawnego, to my 
ten obowiązek musimy wykonać. 
A teraz spółka Skarbu Państwa, 
jaką jest Kompania Węglowa żąda 
od jednostki samorządu terytorial-
nego milionów złotych i nikt się 
nie zastanawia, jak w logiczny spo-
sób ten problem rozwiązać, choć 
Trybunał Konstytucyjny orzekł 
też, że powinny nastąpić zmiany 
w ustawie o podatkach. Do tej 
pory wszyscy siedzą cicho, a gmi-
ny muszą toczyć batalie prawne ze 
spółkami Skarbu Państwa – mówi 
Cecylia Ślusarczyk. 

Burmistrz Brzeszcz przyznaje, 
że sytuacja gminy Brzeszcze i tak 
nie jest najgorsza w porównaniu 
do śląskich gmin. - Niektóre gmi-
ny otrzymały ten podatek za wie-
le lat i muszą go teraz zwracać. 
JSW może występować o rosz-
czenia wynoszące 30, 40 mln zł. 
My ciągle jesteśmy na etapie spo-
ru o wysokość podatku płacone-
go począwszy od 2003 r., a rosz-
czenie jest gminy w stosunku do 
kopalni, a nie na odwrót, jak to 
ma miejsce w śląskich gminach - 
wyjaśnia Cecylia Ślusarczyk. 

JB

Gmina walczy o pieniądze zajęte przez komornika

Renata Dudziak na stanowi-
sku skarbnika gminy Brzeszcze 
zastąpiła Renatę Korycińską. 

Renata Dudziak jest miesz-
kanką Przeciszowa. Od wielu lat 
jest związana zawodowo z jed-
nostkami samorządu terytorial-
nego. Przed objęciem funkcji 
skarbnika gminy Brzeszcze była 
naczelnikiem Wydziału Finan-
sowego Starostwa Powiatowego 
w Oświęcimiu. 

- Tworzyłam ten urząd razem 
z moimi współpracownikami jesz-
cze za czasów urzędu rejonowe-
go. Wiadomo, że każda zmiana 
należy do trudnych decyzji, ale 
zdecydowałam się przyjść do 
Urzędu Gminy Brzeszcze i bar-

dzo dobrze się tutaj czuję – mówi 
Renata Dudziak. 

Nowa skarbnik zwraca uwagę, 
że praca w samorządzie gminnym 
różni się od pracy w samorządzie 
powiatowym. - Finanse są jedne, 
publiczne, ale inny jest rodzaj 
zadań i problemów, które są tutaj 
w gminie Brzeszcze. Czas pokaże, 
czy się sprawdzę. Nie należę jed-
nak do osób, które załamują ręce 
– mówi Renata Dudziak.

Redukcja zadłużenia, racjona-
lizacja wydatków oraz aktualizacja 
podatków lokalnych – to najważ-
niejsze zadania, jakie stawia sobie 
Renata Dudziak. – Naszą najwięk-
szą bolączką nie jest zadłużenie 
z tytułu posiadanych kredytów, 
obligacji i pożyczek, bo tu spłata 

przebiega prawidłowo, ale zadłu-
żenie wobec Kompani Węglowej. 
Przed sądem apelacyjnym toczy 
się postępowanie, a dzięki sta-
raniom pani burmistrz jesteśmy 
na etapie negocjacji z Kompanią 
Węglową w zakresie odzyskania 
płynności finansowej dla gminy. 

Bardzo ważna jest trwająca już ak-
tualizacja podatków. Część miesz-
kańców przyszła już do urzędu 
gminy uzgodnić płacone przez 
siebie podatki. W najbliższym 
czasie aktualizacja musi być do-
kończona – dodaje skarbnik gmi-
ny Brzeszcze.                                   JB 

Gmina ma nowego 
skarbnika

Renata Dudziak
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Ks. Henryk Zątek, proboszcz parafii św. 
Marcina w Jawiszowicach został tegorocz-
nym laureatem Medalu św. Brata Alberta, 
przyznawanego za niesienie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym.

- Oni są niepowtarzalni, emocjonalnie 
chyba zdrowsi od nas – ks. Henryk Zątek 
mówi o osobach niepełnosprawny umysłowo. 
– Obejrzałem kiedyś film, dokument o niepeł-
nosprawnych. Jest tam taka scena, jak biegną 
na stadionie. Jest rywalizacja i jeden z nich 
się przewraca. Ten, który był bardzo wysoko 
zatrzymuje się, wraca i podnosi tamtego. Na 
metę przyleciał za nim, ale też podniósł ręce 
do góry. To jest w tzw. normalnym świecie sy-
tuacja nie do pomyślenia. Oni mają inne war-
tościowanie. Dla nich to, czy wygrasz wyścig 
nie jest ważne, ale ważne jest to, że drugiemu 
pomożesz. Wszyscy mieli radość, wszyscy byli 
zwycięzcami – dodaje ks. Henryk.

Proboszcz jawiszowickiej parafii podkreśla 
jednocześnie, że życie osób niepełnospraw-
nych i ich rodziców nie jest sielanką. Dlatego 
tak istotne jest, by im pomagać w pokonywaniu 
codziennych trudności. - Z punktu widzenia 
chrześcijańskiego, to duże wyzwanie i krzyż, 
jaki Stwórca z jakiegoś powodu dał rodzicom 
tych dzieci. Myślę, że z powodu zbawczego. 
Słyszałem kiedyś taką opinię, którą wypowie-
działa matka osoby niepełnosprawnej: „pa-
trzcie, jakie Pan Bóg musi mieć zaufanie do 
mnie, że mi takie dziecko dał”. Niektórzy tak 
to właśnie odbierają, jako działanie zbawcze, 
że to wszystko ma sens. Bo w każdej chwili 
każdy z nas może być chory i potrzebować 
pomocy. Człowiek jest wdzięczny Panu Bogu, 
że sam ma jako takie zdrowie, jak widzi, że 
innym jest trudno chodzić czy jakkolwiek pra-
cować – mówi ks. Henryk Zątek. 

Parafianie idą do pracy
Jesienią tego roku minie 10 lat od ważnej 

daty w historii parafii św. Marcina w Jawiszo-
wicach. W 2005 r. Fundacja im. Brata Alberta 
z Radwanowic koło Krakowa otrzymała za zgo-
dą kurii biskupiej w Bielsku-Białej opuszczony 
budynek po siostrach zakonnych. W niedużym 
budynku od tego czasu działają Warsztaty Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Jawi-
szowicka placówka jest filią WTZ w Chełmku, 
które prowadzi Fundacja im. Brata Alberta. 

- To jest dobre, że przynajmniej przez te kilka 
godzin niepełnosprawni mogą tutaj być, dać ro-
dzicom oddech i odpocząć, a przede wszystkim 
przebywać wśród innych, żeby nie byli pozamy-
kani w mieszkaniach i domach, tylko żyli w miarę 
normalnym życiem – mówi ks. Henryk Zątek. 

Fundacja im. Brata Alberta powstała 1987 
r. Jednym z jej założycieli był kapelan „Soli-
darności”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
Z ks. Henrykiem Zątkiem znają się jeszcze od 

czasów formacji w seminarium duchownym 
w Krakowie. 

- Jest taka zasada, że jeśli w przeciągu sze-
ściu lat studiów klerycy się spotkają ze sobą, to 
mówią sobie na ty. Ks. Tadziu jest bardzo lekko 
starszy ode mnie. Ja jestem święcony w 1985 
r., on troszeczkę wcześniej. Miał dużo perypetii 
w seminarium w związku z tym, że już wtedy był 
zaangażowany w działalność opozycyjną. Nasza 
znajomość się odświeżyła właśnie przez jego 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Kiedyś zaproponował, żeby w Jawiszowicach 
powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej. Często 
go tutaj gościmy, jak są jakieś uroczystości, to 
zawsze nas zaszczyci – mówi ks. Henryk Zątek. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jawiszo-
wicach nie powstałyby, gdyby nie zaangażo-
wanie ks. Henryka Zątka oraz parafian, którzy 
przeprowadzili remont i adaptację parafialne-
go budynku na potrzeby osób niepełnospraw-
nych.  A nie było to proste, bo przekazanie 
obiektu Fundacji im. Brata Alberta zbiegło się 
z dużym remontem zabytkowego, drewniane-
go kościoła św. Marcina w Jawiszowicach.  

- To był duży wysiłek, bo większość prac 
parafianie wykonywali sami. Kiedy skończyły 
się remonty główne w kościele, mogliśmy zaan-
gażować się, żeby pomóc niepełnosprawnym 
– opowiada ks. Henryk Zątek. - Nie musiałem 

przekonywać do tego parafian, tylko powiedzia-
łem im, że jest taka potrzeba i zaraz przyszli do 
pracy. Jakiś polityk mówił, że trzeba się oprzeć 
na młodych, wykształconych z wielkich miast, 
żeby starym, niewykształconym z wiosek zabrać 
dowody osobiste, bo źle głosują. No więc nie 
wyobrażam sobie, żeby młodzi, wykształceni 
z wielkich miast chodzili tutaj przez pół roku, 
murowali i budowali. To jest wkład pracy tych 
ludzi, którzy tu pracowali czasem od rana do 
wieczora. Za to jestem im ogromnie wdzięczny 
– podkreśla proboszcz Zątek. 

Parafia wspiera też WTZ finansowo, prze-
kazując na ich działalność część funduszy 
parafialnych. Pomagają również ewangelicy 
z Niemiec. - Od 15 lat otrzymujemy pomoc 
od kilku rodzin ewangelickich z Ansbach koło 
Norymbergii. W ciągu tego czasu przyjechało 
do nas już około 100 tirów z wszelaką pomo-
cą, z czego najważniejsze dary, to łóżka dla 
chorych, chodziki, wózki inwalidzkie, kule 
i cały ten sprzęt związany z pomocą dla cho-
rych. Za to trzeba podziękować naszym nie-
mieckim braciom – mówi ks. Henryk Zątek. 

I tak dzięki zaangażowaniu parafian przy 
kościele pw. św. Marcina działa dom, w któ-
rym osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć 
w zajęciach w pracowniach: gospodarstwa do-
mowego, ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, 
plastycznej.  Na tym nie koniec, bo placówka się 
rozwija. Wkrótce otwarta będzie popołudniowa 
świetlica terapeutyczna. Adaptowane na ten cel 
pomieszczenia, 17 grudnia ub. roku poświęcił 
biskup Roman Pindel.  - Chcemy jeszcze zrobić 
ładny ogród – dodaje ks. Henryk Zątek.

Na uroczystość wręczenia Medalu św. Bra-
ta Alberta, która odbyła się 9 marca w Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie wyjechał z Jawi-
szowic pełen autokar. Ks. Henryk Zątek zabrał 
ze sobą pracowników i podopiecznych Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej oraz parafian. Bo to 
wyróżnienie jest dla nich wszystkich.

Jacek Bielenin 

Oni wszyscy są zwycięzcami!

Ks. Henryk Zątek z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach.

Medal św. Brata Alberta został ustanowiony 
w 1997 r. Każdego roku przyznawany jest za 
niesienie pomocy osobom niepełnospraw-
nym. Tegorocznymi laureatami zostali: Justy-
na Kowalczyk (za działalność charytatywną 
na rzecz osób chorych na mukowiscydozę), 
Alain Michel z Lyonu (wolontariusz od 30 lat 
zaangażowany w działalność charytatywną 
na rzecz osób niepełnosprawnych i osób 
potrzebujących pomocy w Polsce) oraz ks. 
Henryk Zątek, proboszcz parafii św. Marcina 
w Jawiszowicach.

Po medal z Justyną Kowalczyk
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Informacja o pracy Burmi-
strza w okresie międzysesyjnym 
od 17 stycznia 2015 r. do 9 lute-
go 2015 r.

Przetargi/zamówienia w try-
bie ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych:

- Bieżące utrzymanie dróg 
o nawierzchni bitumicznej re-
mont cząstkowy dróg gminnych 
na terenie Gminy Brzeszcze 
w 2015 roku.

Otwarcie ofert odbyło się 29 
stycznia 2015 r. Złożono 6 ofert. 
W wyniku badania i oceny ofert 
w dniu 03.02.2015 r. za najko-
rzystniejszą wybrano ofertę firmy 
EUROVIA POLSKA S.A. Bielany 
Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 
55-040 Kobierzyce. Cena ofer-
ty: 134 685,00 zł. Przewidywa-
ny termin podpisania umowy: 
10.02.2015 r.

Wydano zarządzenia:
- Nr 3/2015 z dnia 

27.01.2015 r. w sprawie powoła-
nia Komisji Konkursowej,

- Nr 4/2015 z dnia 
03.02.2015 r. w sprawie zasad 
wywożenia odpadów azbesto-
wych z terenu Gminy Brzeszcze 
na składowisko odpadów niebez-
piecznych w 2015 r.

- Nr 5/2015 z dnia 
05.02.2015 r. w sprawie powo-

łania Pełnomocnika ds. realizacji 
Projektu oraz Zastępców Pełno-
mocnika ds. realizacji Projektu 
„Opracowanie dokumentacji bu-
dowy kanalizacji sanitarnej i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków 
w Gminie Brzeszcze”.

Informacja z mienia komu-
nalnego

- w wykonaniu Uchwały Nr 
XLI/414/14 z 26 czerwca 2014 
r. Gmina Brzeszcze aktem nota-
rialnym Rep. A numer 603/2015 
z 30 stycznia 2015 r. nabyła 
od Pani Marii Łysek działkę nr 
145/121 o pow. 0,0410 ha po-
łożoną obręb Skidziń, za kwotę 
w wysokości 2 000,00 zł.

- w wykonaniu Uchwały Nr 
XLII/425/14 z 25 września 2014 
r. Gmina Brzeszcze aktem nota-
rialnym Rep. A numer 594/2015 
z 30.01.2015 r. sprzedała działki 
oznaczone numerami: 558/43 
o pow. 0,0164 ha i 655/1 o pow. 
0,0008 ha położone obręb Ski-
dziń, na rzecz Państwa Anny 
i Arkadiusza Jekiełek, za kwotę 
w wysokości 5 166,00 zł.

Nabywca poniósł również 
koszty: ½ podziału nieruchomo-
ści w wysokości 1 364,07 zł i wy-
ceny nieruchomości w wysoko-
ści: 399,75 zł oraz koszty umowy 
notarialnej.

opr. JB

Gmina Brzeszcze przystąpi 
do projektu, którego celem jest 
wdrożenie programu ochrony 
powietrza dla województwa ma-
łopolskiego. 

Podczas lutowej sesji Rada 
Miejska w Brzeszczach przyjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia Gminy Brzeszcze do 
projektu zintegrowanego pn. LIFE 
„Wdrażanie Programu ochrony 
powietrza dla województwa mało-
polskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze”. Brzeszcze będą współ-
beneficjentem projektu finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej. 

Celem przygotowywanego 
projektu jest wsparcie wdrożenia 
Programu ochrony powietrza na 
szczeblu lokalnym i regionalnym. 
Projekt zakłada zatrudnienie w 39 
gminach w województwie specjali-
stów w zakresie ochrony powietrza 
i efektywności energetycznej, peł-
niących funkcję Ekodoradców. Ich 
zadaniem będzie realizacja zadań 
gmin w zakresie wdrażania lokal-
nych planów gospodarki niskoemi-
syjnej, wykorzystanie dostępnych 
środków zewnętrznych na ochro-
nę powietrza oraz doradztwo dla 
mieszkańców i ich aktywizacja do 
korzystania z programów dofinan-
sowania wymiany kotłów grzew-
czych i prowadzenia termomoder-
nizacji budynków. 

W grudniu 2014 r. Komisja 
Europejska pozytywnie oceniła 
koncepcję projektu przygotowane-
go przez Województwo Małopol-
skie i zaprosiła do złożenia pełnej 
aplikacji. Od 1 stycznia br. Woje-
wództwo Małopolskie koordynu-
je przygotowywanie  aplikacji do 
Komisji Europejskiej na realizację 
projektu zintegrowanego. 28 lu-
tego br. w imieniu Województwa 
Małopolskiego i współbeneficjen-
tów zgłoszony został wniosek do 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na współfinansowanie w wysoko-
ści 30% kosztów kwalifikowanych, 
czyli około 20 mln zł. Z kolei do 
17 kwietnia br. zostanie zgłoszony 
do Komisji Europejskiej wniosek 
o dofinansowanie w wysokości 60% 
w ramach instrumentu finansowego 
LIFE. Koszt całkowity projektu zinte-
growanego to około 70 mln zł. 

Na budżet projektu po stronie  
gminy Brzeszcze  będą się składać: 
część kosztów zatrudnienia Ekodo-
radców (ok. 10% kosztów), cześć 
kosztów delegacji (ok. 10% kosz-
tów), pokrycie części kosztów zaku-
pu materiałów na spotkania organi-
zowane na terenie gminy (ok. 10% 
kosztów) oraz część kosztów ogól-
nych projektu. Planowany wkład 
własny gminy Brzeszcze w okresie 
realizacji projektu wyniesie ok. 
50.000,00 zł.

Planowane rozpoczęcie reali-
zacji projektu to październik 2015 
r. Projekt będzie trwał do 2022 r. 
W roku 2023 nastąpi jego podsu-
mowanie. Celem Programu ochro-
ny powietrza jest osiągnięcie w całej 
Małopolsce do 2023 r. dopuszczal-
nych poziomów zanieczyszczeń 
w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, 
benzo(a)pirenu, dwutlenku azo-
tu i dwutlenku siarki. Głównymi 
kierunkami działań w zakresie 
ochrony powietrza wyznaczonymi 
w programie są m.in.: realizacja 
gminnych programów ograniczania 
niskiej emisji – eliminacja nisko-
sprawnych urządzeń na paliwa sta-
łe, rozbudowa i modernizacja sieci 
ciepłowniczych i sieci gazowych 
zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników, termomodernizacja 
budynków oraz wspieranie budow-
nictwa energooszczędnego w bu-
downictwie mieszkaniowym oraz 
w obiektach użyteczności publicz-
nej, ograniczenie emisji z transpor-
tu, edukacja ekologiczna mieszkań-
ców.                                                  JB

Rada Miejska w Brzeszczach 
przyjęła uchwałę w sprawie 
wniesienia aportu w postaci 
nieruchomości gruntowej do 
Agencji Komunalnej sp. z o.o. 
w Brzeszczach. 

Projekt uchwały został przy-
gotowany na wniosek Agencji Ko-
munalnej, która już we wrześniu 
ub. roku zwróciła się do burmi-
strza Brzeszcz z prośbą o prze-
kazanie w formie aportu działki 
o powierzchni 2.1775 ha z prze-
znaczeniem na budowę sortowni 
oraz magazynu niesegregowa-
nych odpadów. Termin realizacji 
tej inwestycji wyznaczono na 22 
stycznia 2017 r. 

Rada Miejska w Brzeszczach 
wyraziła na to zgodę uchwałą 
z 30 paźdzernika 2014 r. Działka 
ta w dniu podejmowania przez 
radę uchwały zabudowana była 
m.in. drogą powiatową - ul. Gra-
niczną oraz bocznicą kolejową 

KWK „Brzeszcze”. Konieczne 
było więc wykonanie podziału 
geodezyjnego. W jego wyniku 
powstała działka o powierzchni 
6022 m2, bezpośrednio przylega-
jąca do terenu składowiska odpa-
dów komunalnych. I to właśnie ta 
działka została przekazana Agen-
cji Komunalnej na lutowej sesji 
Rady Miejskiej w Brzeszczach. Jej 
wartość oszacowano na 39 tys. 
zł. Po wniesieniu nieruchomości 
aportem do Agencji Komunalnej 
zostanie podwyższony kapitał 
zakładowy spółki – 78 udziałów 
o wartości 500 zł każdy obejmie 
gmina Brzeszcze. 

Działka zostanie przeznaczo-
na pod budowę nowej kompo-
stowni w technologii zamykanych 
reaktorów z dynamicznym napo-
wietrzaniem i oczyszczaniem po-
wietrza zużytego. Inwestycja ma 
być zakończona do 8 październi-
ka 2015 r. 

JB

Działka pod kompostownię W zdrowej atmosferze

Informujemy, że w ostatnim numerze „Biuletynu Informacyjnego 
Gminy Brzeszcze” (nr 6 listopad/grudzień 2014) na str. 8, w tekście 
„Informacja o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym od 22 paź-
dziernika 2014 do 16 stycznia 2015”, w podtytule Informacja z mienia 
komunalnego - w ostatnim akapicie dotyczącym nabycia przez Gminę 
Brzeszcze nieruchomości oznaczonej nr działki 774/1 o pow. 20 m2, 
położonej w Przecieszynie przy ul. Spokojnej wkradł się błąd. Kwota za 
jaką Gmina nabyła tę nieruchomość to 420,00 zł. W informacji napisa-
liśmy 420 000,00 zł. Czytelników za pomyłkę przepraszamy. 

SpROSTOwANIE
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Zostaw 1% w gminie Brzeszcze!
Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do końca kwietnia, wypełniając 
PIT, możemy przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego. 1% można też wesprzeć zmagające się z chorobami dzieci z gminy Brzeszcze. 

Organizacje Pożytku Publicz-
nego (OPP) to stowarzyszenia i fun-
dacje, zakładane przez aktywnych 
obywateli, w celu rozwiązywania 
konkretnych problemów społecz-
nych, spełniające określone usta-
wowo wymogi. Są to podmioty 
cieszące się zaufaniem społecznym, 
spełniające konkretne kryteria. Mu-
szą na przykład prowadzić dzia-
łalność społecznie użyteczną na 
rzecz ogółu społeczności, a także 
wyróżniać się przejrzystością za-
równo w momencie rejestracji, jak 
i w całym okresie działania. W gmi-
nie Brzeszcze działa sześć orga-
nizacji mających status OPP (lista 
w ramce).

Kto może przekazać 1% po-
datku organizacjom?
- podatnicy podatku dochodowego 
od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczał-
tem od przychodów ewidencjono-
wanych,
- podatnicy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą i ko-
rzystający z liniowej, 19-procento-
wej stawki podatku,
- podatnicy uzyskujący dochód 
z obrotu papierami wartościowymi,
- podatnicy uzyskujący dochód 
z odpłatnego zbycia nieruchomości,
- 1% podatku dochodowego 
mogą przekazać również emeryci 
– jeżeli samodzielnie złożą formu-
larz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1% po-
datku?
- Wybierz organizację pożytku pu-
blicznego z listy OPP uprawnionych 
do otrzymywania 1%.

- Wpisz w rubryce „Wniosek o prze-
kazanie 1% należnego na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego  OPP”, 
na końcu formularza PIT-36, PIT
-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer 
KRS wybranej organizacji oraz kwo-
tę, jaką chcesz przekazać. Kwota 
nie może przekraczać 1% podatku 
należnego, wynikającego z zeznania 
podatkowego, po zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Podatnik w rubryce formularza PIT 
zatytułowanej „Informacje uzupeł-
niające” może podać informacje 
określające sposób dysponowania 
przez organizację przekazanymi 
środkami – można wskazać kon-
kretny cel.

Ważne informacje!
- Elektroniczny wykaz OPP upraw-
nionych do otrzymywania 1% jest 
publikowany w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej (MPiPS). 
Zawiera nazwę, numer KRS oraz 
informacje o siedzibie OPP.
- Urząd skarbowy przekaże 1% na 
konto wskazanej przez podatnika 
organizacji pożytku publicznego 
w terminie od maja do lipca roku 
podatkowego, w którym składane 
jest zeznanie podatkowe.
- Na jednym formularzu PIT możesz 
wskazać tylko jedną organizację. Je-
żeli rozliczasz się na większej liczbie 
formularzy PIT, to w każdym z nich 
możesz wskazać inną organizację.
- 1% można przekazać składając ze-
znanie podatkowe w terminie.
- 1% podatku dochodowego nie 
przekażą osoby, które rozlicza pra-
codawca.

Bartosz Smolarek – KRS 
0000037904. W rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1%” wpisz (koniecznie 
w takiej kolejności): 25047 Smo-
larek Bartosz.

Bartoszek w grudniu ub. roku 
skończył roczek. Pierwsze 8 mie-
sięcy życia spędził w szpitalach. 
U Bartoszka zdiagnozowano zespół 
krótkiego jelita i kardiomiopatię 
zawężającą (ciężka wada serca). 
Jest również po subtotalnej resekcji 
trzustki. Są jeszcze obawy lekarzy, 
co do ewentualnych, nieujawnio-
nych wad czy chorób, które mogły 
zostać spowodowane brakiem glu-
kozy w organizmie w pierwszych 
dniach życia chłopczyka. Bartoszek 
wymaga systematycznych konsulta-
cji i kontroli u specjalistów, leczenia 
żywieniowego (żywienie pozajeli-
towe), systematycznej rehabilitacji, 
nauki jedzenia i przełykania. Ro-
dzice Bartoszka, Izabela i Grzegorz, 
gorąco dziękują za każdą pomoc!

Agnieszka Danek - CARITAS 
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 
KRS 0000207658, hasło „DANEK”.

Agnieszka Danek ma 17 lat. 
Urodziła się z czterokończynowym 
porażeniem mózgowym. Dziew-
czynkę męczą napady padaczkowe, 
jest całkowicie bezwładna, trzeba ją 
nakarmić, przebrać, przewinąć. Nie 
mówi, ale potrafi odróżnić dobro 
od zła. Jest osobą bardzo wrażliwą. 
Mama Agnieszki, pani Agata Danek 
po urodzeniu w 2000 r. drugiego 
dziecka podupadła na zdrowiu. 
Badania wykazały stwardnienie roz-
siane. Choroba szybko postępuje. 
Pani Agata jest pod stałą opieką spe-
cjalistów, poddawana kosztownej 

rehabilitacji i leczeniu. Mieszkająca 
na granicy Jawiszowic i Wilamowic 
rodzina ciągle boryka się z proble-
mami finansowymi. Mąż pani Agaty 
sam zarabia na utrzymanie. Pensja 
nie wystarcza na życie oraz kosz-
towne leczenie żony i córki.

Tymoteusz Borowczyk - KRS 
0000037904, w rubryce „Informa-
cje uzupełniające - cel szczegóło-
wy 1%” wpisz: 19638 Tymoteusz 
Borowczyk.

Tymuś ma 4 lata. W życiu to-
warzyszy mu autyzm. Uczęszcza 
na terapię i rehabilitację, co wią-
że się z kosztami. Dzięki Wam 
i dotychczasowej pracy terapeu-
tów i rehabilitantów jest wyraź-
na poprawa w jego zdrowiu. 
 
Nikola Kurpas - KRS 0000037904 
z dopiskiem „14990 Kurpas Ni-
kola”.

Nikola ma 7 lat i od początku 
swojego życia cierpi na poraże-
nie mózgowe. Jest bardzo żywą, 
kochaną i ruchliwą dziewczynką, 
która niestety musi na co dzień 
zmagać się ze swoją chorobą. Wy-
maga stałej opieki. Rehabilitacja, 
jaką obecnie przechodzi, jest inten-
sywna i pomaga jej poprawiać stan 
zdrowia. Niestety jest bardzo kosz-
towna. Nikolka uczestniczy w zaję-
ciach wspomagających jej kontakt 
z otaczającym ją światem. Dzięki 
odpowiednio przygotowanym ćwi-
czeniom może w specjalny sposób 
kontaktować się z nami. Z Nikolką 
trzeba codziennie pracować, aby 
móc spodziewać się postępów 
w rehabilitacji. Każdy najmniejszy 
postęp w pracy rehabilitacyjnej jest 
sukcesem! 

Organizacje Pożytku Publicznego z gminy Brzeszcze 
uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za rok 2014
•FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ – KRS 0000005964
•OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZESZCZACH –  KRS 
0000009649
•KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” BRZESZCZE – KRS 
0000011590
•TOWARZYSTWO TURYSTYKI ROWEROWEJ „CYKLISTA” - 
KRS 0000157112
•STOWARZYSZENIE „AMAZONEK” W BRZESZCZACH – KRS 
0000172274
•STOWARZYSZENIE „SHISEI KAI” - KRS 0000313170

Każdy z nas może pomóc Bartoszkowi Smolarkowi.
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Cena wody pozostanie na 
ubiegłorocznym poziomie. Gmi-
na chce, by w przyszłości na jej 
terenie obowiązywała jedna ta-
ryfa za ścieki. 

Burmistrz Brzeszcz, Cecylii 
Ślusarczyk, udało się wynegocjo-
wać z Rejonowym Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach, że cena wody w tym 
roku zostanie na poziomie ubie-
głorocznym. Za 1m3 zużytej wody 
zapłacimy zatem 7,79 zł netto 
(8,41 zł brutto). 

Nieznacznie została podnie-
siona cena kanalizacji. Za 1 m3 

odprowadzanych ścieków zapła-
cimy teraz 5,55 zł netto (5,99 zł 
brutto). – Rośnie eksploatacja na 
naszej oczyszczalni i to ma auto-
matycznie przełożenie na cenę 
ścieków – wyjaśnia burmistrz Ce-
cylia Ślusarczyk.   

Ciągle zauważalna jest różnica 
między taryfą tyską, a taryfą gmin-
ną za odprowadzane ścieki. Taryfa 

dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków wykonywanego przez 
gminę Brzeszcze na sieci stano-
wiącej jej własność (rejon Starych 
Brzeszcz i część Jawiszowic) wyno-
si 5,22 zł netto (5,64 zł brutto) za 1 
m3. - Przymierzamy się do rozpo-
częcia procedury wydzierżawienia 
kanalizacji od RPWiK w Tychach. 
W przyszłym roku chcę dopro-
wadzić do tego, że będzie jedna 
taryfa za ścieki na terenie gminy – 
mówi Cecylia Ślusarczyk. 

Najpierw kanalizacja, potem 
wodociągi. W przyszłości gmina 
chce przejąć majątek, który posia-
da w tyskim RPWiK. - Pracujemy 
nad formą przejęcia tego mająt-
ku. Wiadomo, że z tego tytułu 
będziemy musieli ponieść duże 
koszty, to wszystko jest w trakcie 
wyceny. Musimy być przygotowa-
ni, że czeka nas parę milionów 
złotych do wyłożenia – dodaje 
Cecylia Ślusarczyk. 

Przypomnijmy, że gmina Brzesz-
cze podpisała też list intencyjny z ko-

palnią „Brzeszcze” w sprawie współ-
pracy w zakresie prac związanych ze 
stacją uzdatniania wody.

 – Na razie trudno powiedzieć, 
jak się sprawa potoczy, bo list był 
podpisany z dyrektorem kopalni, 
a teraz przed kopalnią zmiany 
restrukturyzacyjne i zobaczymy, 
gdzie ta interesująca nas część 
będzie wydzielona. Wszystkie na-
sze działania mają prowadzić do 
dywersyfikacji dostaw wody oraz 
żeby RPWiK przestało być mono-
polistą. To są inwestycje przyszło-

ści, które wymagają ogromnych 
nakładów. Dokończenie budowy 
stacji uzdatniania wody oraz bu-
dowa rurociągu zasilającego aż do 
ul. Daszyńskiego, żeby włączyć 
się w nitkę, to koszt ok. 10 mln 
zł – tłumaczy burmistrz Brzeszcz.  

Rada Miejska nie przyjęła 
uchwały z taryfami RPWiK (1głos 
za, 15 przeciw, 5 wstrzymujących 
się). Mimo to nowe taryfy wchodzą 
w życie 12 marca 2015 r. i obowią-
zywać będą do 11 marca 2016 r.

JB

W związku z odbieranymi 
przez Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Tychach S.A. sygnałami 
mieszkańców o oszustach, po-
dających się za pracowników 
RPWiK Tychy S.A., informujemy 
wszystkich odbiorców usług 
przedsiębiorstwa, iż osobami 
uprawnionymi do bezpośred-
niego kontaktu z jego strony są 
pracownicy posiadający stosow-
ne upoważnienie. Upoważnie-
nie zawiera zdjęcie pracownika, 
odpowiednie dane służbowe, 
logotyp firmy oraz podpis preze-
sa Zarządu. Pracownicy posia-
dają odzież oznaczoną znakiem 
przedsiębiorstwa.

Informujemy ponadto, iż wia-
rygodność osoby podającej się 
za pracownika RPWiK Tychy S.A. 

można sprawdzić poprzez kon-
takt telefoniczny z dyspozytorem  
przedsiębiorstwa (24 godziny na 
dobę) lub w lokalnych oddzia-
łach eksploatacji sieci przedsię-
biorstwa (do godz. 15.00).

Numery telefonów:
- Dyspozytor RPWiK Tychy S.A. - 
(32) 325 70 00,
- Odział Eksploatacji Sieci w Bie-
runiu - (32) 326 96 32,
- Odział Eksploatacji Sieci 
w Brzeszczach - (32) 211 14 66,
- Odział Eksploatacji Sieci w Ła-
ziskach Górnych - (32) 224 18 
37.

Prosimy o zgłaszanie 
przypadków nieuprawnionego 
podawania się za pracowników 
przedsiębiorstwa.

Zarząd RPWiK Tychy S.A. 

Bez podwyżki za wodę

Pierwszy raz od dawna taryfa za wodę nie poszła w górę.

Uwaga na oszustów! 

W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. 
W dniu 25 listopada 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła 
uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia 
izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r.

Ważne daty:  do dnia 11 maja 2015 r. – zgłaszanie kandydatów  do Rad 
Powiatowych, do dnia 17 maja 2015 r. – wyłożenie w Urzędach Gmin spi-
su Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach. 

OGłOSZENIE

Urząd Skarbowy w Oświę-
cimiu informuje o możliwości 
składania zeznań podatkowych 
za 2014 r. poza siedzibą Urzę-
du Skarbowego w Oświęcimiu. 
24 marca w godz. 9.00-12.00 
zeznanie podatkowe będzie 
można złożyć w Urzędzie Gminy 
Brzeszcze.

Zeznania podatkowe będą 
przyjmowane i przekazywane za 
pośrednictwem internetu oraz 
w formie papierowej.

Do złożenia zeznania przez in-
ternet należy przygotować nastę-
pujące dane: 

- PESEL podatnika (w przypad-
ku wspólnego rozliczenia małżon-
ków – także PESEL współmałżon-
ka), 

- NIP (jeżeli podatnik lub 
współmałżonek prowadzi dzia-

łalność gospodarczą albo jest 
zarejestrowanym podatnikiem 
podatku od towarów i usług albo 
płatnikiem składek na ubezpie-
czenie społeczne lub zdrowotne 
za zatrudnionego pracownika), 
oraz:

- informacje od płatników (np. 
PIT-11, PIT-11A, PIT-40A) o uzy-
skanych dochodach w 2014 r.,

- kwotę przychodu z zeznania 
za 2013 rok lub kopię zeznania,

- nr PESEL dzieci w przypadku 
odliczenia ulgi na dzieci,

- ustalone kwoty innych przy-
sługujących odliczeń,

- w przypadku darowizn – 
dane obdarowanego.

Podatnicy, którzy złożą zezna-
nie podatkowe w formie elektro-
nicznej otrzymają Urzędowe Po-
świadczeni eOdbioru. Zapraszamy! 

US Oświęcim

Przyjmowanie zeznań podatkowych  
za 2014 r. w Urzędzie Gminy Brzeszcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zespół Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej zaprasza i zachęca mieszkańców powiatu  do wzięcia 
udziału w szkoleniu na kandydatów pełniących funkcję rodzin za-
stępczych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 
841 15 95, bądź osobiście w siedzibie w PCPR w Oświęcimiu, ul. 
Bema 4, 32-600 Oświęcim.

OGłOSZENIE
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Młodzież ze Szkolnego Klu-
bu Wolontariusza „Przyjść z po-
mocą” z Gimnazjum nr 2 im. 
M. Bobrzeckiej w Brzeszczach 
została doceniona na forum wo-
jewódzkim.

14 stycznia br. w Międzyna-
rodowym Centrum Targowo-Kon-
gresowym EXPO Kraków odbyła 
się Małopolska Gala Wolontariatu, 
zorganizowana przez Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Krakowie. 
Uroczystość była zwieńczeniem 
małopolskiego etapu 14. edycji 
ogólnopolskiego konkursu Barwy 
Wolontariatu, którego celem jest 
ukazanie różnorodnych działań 
wolontariuszy. Podczas gali przy-
znano również Certyfikaty Organi-
zacji Przyjaznej Wolontariuszom. 
Honorowy patronat nad galą objęli 
marszałek województwa małopol-
skiego, Marek Sowa oraz wojewoda 
małopolski, Jerzy Miller. 

Szkolny Klub Wolontariusza  
„Przyjść z pomocą” z Gimna-
zjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej 
w Brzeszczach otrzymał jeden 
z sześciu certyfikatów wręczo-
nych małopolskim organizacjom 
i instytucjom. Certyfikat - Insty-
tucja Przyjazna Wolontariuszom 
jest potwierdzeniem, że szkoła, 
współpracując z wolontariusza-
mi, spełnia wszystkie standardy 

określone przez organizatorów 
ogólnopolskiego programu Dobry 
Wolontariat. 

Z kolei młodzież działająca 
w SKW ,,Przyjść z pomocą” zosta-
ła wyróżniona w konkursie Barwy 
Wolontariatu za zaangażowa-
nie w niesienie pomocy innym. 
Do konkursu zgłoszone zostały 
62 kandydatury - indywidualne 
i zbiorowe. 

Szkolny Klubu Wolontariu-
sza ,,Przyjść z pomocą” działa 
od 2008 r. Przed przystąpieniem 
do pracy uczniowie uczestniczą 
w szkoleniach na temat wolon-
tariatu oraz praw i obowiązków 
wolontariusza.  Młodzież działa 
w ramach wolontariatu stałe-
go i akcyjnego. Wolontariusze 
systematycznie odwiedzają po-
trzebujące rodziny. Pomagają 
chorym dzieciom i osobom do-
rosłym oraz samotnym, starszym 
osobom. W ramach wolontariatu 
akcyjnego pomagają w przygo-
towaniu i podczas koncertów 
charytatywnych, które organizuje 
na terenie Brzeszcz ,,Mała Orkie-
stra Wielkiej Pomocy” i ,,Grupa 
Warto Pomagać”. Uuczestniczyli 
w akcjach „Obiad dla szkolnego 
kolegi”, pakując zakupy klientom 
sklepu i zbierając datki do pu-
szek na refundację obiadów dla 
szkolnych kolegów. Akcje były 

przeprowadzone przy współpracy 
z Fundacją Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach i sklepem Inter-
marché. Organizowali też zbiórki 
przyborów szkolnych i zabawek, 
pomoc zwierzętom ze schroniska 
w Oświęcimiu. Co roku młodzież 
uczestniczy w ogólnopolskich ak-
cjach ,,Góra grosza” i ,,Szlachetna 
paczka” oraz zbierania zakrętek.

Od ośmiu lat SKW uczest-
niczy w Małopolskim Projekcie 
,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. 
Jego celem jest uwrażliwianie 
młodzieży gimnazjalnej na po-
trzeby innych i rozwijanie idei 
wolontariatu. W konkursie tym 
gimnazjum zdobyło tytuł laureata 
w 2008 r., wyróżnienia w 2009, 

2010 i 2011 r., a w 2012 i 2013 
r. zajęło II miejsce w wojewódz-
twie. Szkolny Klub Wolontariusza 
„Przyjść z pomocą” otrzymał na-
grodę burmistrza Brzeszcz Oskar-
dy 2012 w kategorii „Młodzież”.

- Dzięki pracy w wolontariacie 
uczniowie mają możliwość nie tylko 
pomagać, ale także rozwijać własną 
osobowość. Uczą się współpracy, 
zdobywają nowe umiejętności. Ta 
praca daje im wiele satysfakcji, bo 
mogą przyjść z pomocą, a uśmiech 
na twarzy podopiecznych to naj-
większa nagroda – mówi Jolanta 
Żarkowska, koordynatorka Szkolne-
go Klubu Wolontariusza w Gimna-
zjum nr 2 w Brzeszczach.

JB

Pomagają, bo daje im to satysfakcję

Podczas gali Gimnazjum nr 2 reprezentowali najaktywniejsi wolon-
tariusze działający w SKW, czterej absolwenci szkoły oraz dyrektor 
Iwona Matusik i koordynator SKW, Jolanta Żarkowska.

Uczniowie technikum gór-
niczego w Powiatowym Zespole 
nr 6 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Brzeszczach 
zostali laureatami olimpiady 
„O Złotą Lampkę Górniczą”.

22 stycznia br. w Zespole 
Szkół w Bieruniu odbył się półfi-
nał V Olimpiady Wiedzy Górni-
czej „O Złotą Lampkę Górniczą”. 
PZ nr 6 reprezentowali uczniowie 
klasy 4 d - Robert Grzywa i Grze-
gorz Orawczak. Uzyskali oni łącz-
nie 188 punktów na 200 możli-
wych i awansowali do ścisłego, 
ogólnopolskiego finału olimpiady, 
który odbędzie się 16 kwietnia, 
również w Bieruniu.

W półfinałowych zmaganiach 
wzięło udział po dwóch repre-
zentantów 18 szkół. 

- Półfinał obejmował część 
pisemną. Każdy z nas musiał od-
powiedzieć na 100 pytań – rela-
cjonuje Grzegorz Orawczak. Do 
finału awansowało po dwóch 
uczniów sześciu szkół.  -  W finale 
na pytania będziemy odpowiadać 
ustnie we dwójkę. Z tym, że py-
tania będą już bardziej złożone 
i różnie punktowane – wyjaśnia 
uczeń technikum górniczego. 

Dzięki bardzo dobremu wy-
nikowi w półfinale olimpiady, 
uczniowie Powiatowego Zespołu 
nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących są zwolnieni z części 
pisemnej egzaminu zawodowego 
oraz otrzymają indeksy Wydziału 
Górnictwa i Geologii Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. Oby-
dwaj chcą kontynuować naukę 
po zdaniu matury. Mimo kryzysu 

w branży górniczej nie żałują, że 
wybrali taki fach.

 - Może w pewnym momen-
cie były wątpliwości, bo zaraz po 
szkole będzie już trudniej zdobyć 
pracę. Ale nie patrząc wyłącznie 
na sytuację Kompani Węglowej, 

tylko patrząc też na prywatne ko-
palnie, to wydaje mi się, że to jest 
ciągle dość pewna branża. Nie ża-
łuję, że podjąłem naukę w techni-
kum górniczym – mówi  Grzegorz 
Orawczak. 

JB

Nie żałują, że wybrali górnictwo

Robert Grzywa i Grzegorz Orawczak rozpoczęli już przygotowania 
do finału Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę Górniczą”.
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Po wygranej w programie Must Be The 
Music, muzycy zespołu Besides zapyta-
li fanów, w jakich miastach chcieliby ich 
usłyszeć. Ogromny odzew pokazał duże za-
interesowanie ich muzyką. 7 lutego zespół 
zainaugurował dużą trasę koncertową, na 
której nie zabraknie oczywiście przystanku 
Brzeszcze. Rozmawiamy z gitarzystami Besi-
des, Piotrem Świądrem-Kruszyńskim i Paw-
łem Kazimierczakiem. 

Od wygranej w programie Must Be The 
Music minęły trzy miesiące. Nabraliście już 
dystansu do tego wydarzenia?

Piotr Świąder-Kruszyński: Dla nas to cią-
gle wielkie zaskoczenie i radość. Trudno mi 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wygra-
liśmy? Myślę, że mogę się zgodzić z Piotrem 
Roguckim, który powiedział w jednym z wy-
wiadów tak: „Być może zaczyna się cieka-
wy proces w społeczeństwie, który nazywa 
się tęsknota za tym, aby trochę zwolnić. Aby 
głębiej zastanowić się nad tym, co się je, jak 
się żyje, czym się oddycha i czego się słucha. 
Zespół Besides jest przykładem na taką rozbu-
dowującą się tęsknotę do zwalniania. Zespół 
poszedł na pewien kompromis, pokazując się 
w telewizji. Ale myślę, że to była bardzo dobra 
decyzja, bo ludzie po prostu nie mieli dostępu 
do takiej muzyki”.

Wasza debiutancka płyta po sukcesie 
w MBTM dostała drugie życie... 

Piotr Świąder-Kruszyński: O tak, nie spo-
dziewaliśmy się tego. Przed programem, przez 
ponad rok sprzedaliśmy może 600 egzempla-
rzy - to i tak nas cieszyło, jak na niszowy pro-
jekt i debiut -  a teraz jest już tego kilka tysięcy. 
Nie znam dokładnych liczb, bo sprzedaż pro-
wadzona jest wieloma kanałami i nie wszystko 
ogarniam, ale jest dobrze. Zaraz po programie 
Fonografika, wytwórnia, z którą współpracuje-
my, wrzuciła nowy nakład do Empików i wielu 
innych sklepów muzycznych. Płyta schodziła 
jak świeże bułeczki. Dość długo utrzymywa-
liśmy się na pierwszym miejscu listy bestselle-
rów Empiku w kategorii muzyka alternatywna. 
27 lutego ukazała się reedycja płyty z jednym 
całkiem nowym utworem pt. „Endless”. Już 
widzę, że znów jest w czołówce listy best-
sellerów Empiku. Bardzo nas to cieszy, bo to 
znaczy, że jest jeszcze zapotrzebowanie na 
tę muzykę i płytę. Niemniej odczuwamy już 
oczekiwanie na drugą płytę i to dla nas jest ko-
lejne wyzwanie na najbliższą przyszłość - na-
pisać dobrą, emocjonalną i prawdziwą drugą 
płytę.

A na co przeznaczyliście nagrodę pie-
niężną? 

Paweł Kazimierczak: Głównie kupiliśmy 
sobie sprzęt, o którym zawsze marzyliśmy, 

a na który raczej nie byłoby nas stać - wzmac-
niacze, nowe gitary, parę efektów itp. Dzięki 
temu nasza muzyka brzmi na żywo o wiele 
lepiej. 

Co się jeszcze zmieniło w Waszym ży-
ciu?

Paweł Kazimierczak: Część z nas poże-
gnała się z etatowymi pracami (śmiech). Chce-
my jak najlepiej wykorzystać te pięć minut, 
żeby o nas szybko nie zapomniano. 

Jesteście w trakcie dużej trasy koncerto-
wej. Jak przebiega, jak jesteście przyjmowa-
ni przez publiczność, czy zauważacie efekt 
programu MBTM?

Piotr Świąder-Kruszyński: Trasa kon-
certowa to nasz ulubiony element życia ze-
społowego. Na pierwszy okres 2015 r. przy-
gotowaliśmy 25 koncertów. Koncertujemy 
w każdy weekend do początku maja. Potem 
krótka przerwa i kolejne koncerty, już może 
nie tak intensywnie, ale kilka terminów jest już 
zabukowanych. Na jesień planujemy kolejną 
większą trasę. Dzięki wygranej w programie 
MBTM staliśmy się bardziej rozpoznawalni 
w Polsce, a co za tym idzie, na koncertach 
pojawia się więcej osób, czasem sami jeste-
śmy zaskoczeni ich ilością. Bywa i tak, że jest 
słabiej z frekwencją, niemniej każdy koncert, 
czy jest to 50 osób, czy 180, traktujemy tak 
samo - dajemy z siebie całą energię i miłość 
do muzyki. Przed programem nie mogliśmy 
liczyć na takie zainteresowanie koncertami. 
Gdybyśmy zaproponowali taką cenę za bilety, 
jak teraz, to przypuszczam, że kluby świeciły-
by pustkami. Niestety, taki jest los polskich ze-
społów, że bardzo ciężko jest promować swój 
materiał gdziekolwiek. Koncerty nie cieszą się 
wielkim powodzeniem, a tak zwane „Wyjść 

na zero tour” to marzenie każdego młodego 
zespołu. Nam się na razie udaje pokryć koszty 
tego przedsięwzięcia i zarobić nieco pieniędzy 
na przeżycie, więc jest OK. Taki los muzyka 
alternatywnego (śmiech). 

Nie zapomnieliście o Brzeszczach… 
Paweł Kazimierczak: Nie zapomnieliśmy, 

bo bardzo chcemy zagrać w Brzeszczach. To 
nasze miasto i choć tylko dwóch z nas jest 
mieszkańcami tej gminy, to traktujemy Brzesz-
cze jako miejsce, z którego wywodzi się Be-
sides. Wszędzie to podkreślamy i staramy się 
zawsze poprawiać błędnie odmienianą nazwę 
naszej miejscowości (śmiech). 15 marca gra-
my w klubie Bistro Bilard. Serdecznie wszyst-
kich zapraszamy! Razem z nami zagra znana 
brzeszczańskiej publiczności kapela Italian 
Scooters oraz bardzo dobry skład z Bielska
-Białej - Buenos Agres. Zagraliśmy już z nimi 
kilka koncertów i publiczność przyjmuje ich 
bardzo pozytywnie. 

Rozmawiał Jacek Bielenin

Taki los muzyka alternatywnego

Najbliższe koncerty Besides
15.03 – BRZESZCZE, Bistro Bilard 
19.03 – TORUŃ, NRD 
20.03 – SOPOT, Sfinks 700 
21.03 – KOSZALIN, Centrum Kultury 105 
22.03 – OLSZTYN, Andergrant 
27.03 – KATOWICE, Rialto 
28.03 – WODZISŁAW ŚLĄSKI, WCK
10.04 – LUBLIN, Graffiti 
11.04 – KIELCE, Woor 
12.04 – PSZCZYNA, Stajnie Książęce 
16.04 – KRAKÓW, Fabryka 
24.04 – OPOLE, XXV Zlot MB/8 Club Po-
land 
25.04 – POZNAŃ, Scena na Piętrze 
03.05 – LĄDEK ZDRÓJ, Pub Feniks

Besides - od lewej: Paweł Kazimierczak (gitara), Bartłomiej Urbańczyk (perkusja), Artur 
Łebecki (bas), Piotr Świąder-Kruszyński (gitara).


