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• Podsumowania 2020 • Książka o parafii 
w Paszkówce • Kultura i edukacja radzą sobie online

BRZEŹNICA taka malowniczagmina
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Artystyczne wtorki
w CKiP w Brzeźnicy
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Jadwiga Kozioł
Przewodnicząca

Rady Gminy
Brzeźnica

Bogusław Antos
Wójt Gminy

Brzeźnica

Alleluja! Zmartwychwstał Pan!
Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy radości, spokoju i zdrowia
oraz siły w pokonywaniu trudności,

jakie niosą ze sobą czasy,
w których przyszło nam żyć. 

Dyrektor CKiP w Brzeźnicy 
Kazimierz Mostowik

wraz z pracownikami

Redakcja
„Takiej Malowniczej Gminy”

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni Wasze serca

wiarą, nadzieją i miłością. 
Niech w te Święta towarzyszy Wam radość bu-

dzącej się do życia przyrody a Wasze domy niech 
pełne będą szczęścia i zdrowia.
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rozmaitości

5 stycznia
Spotkanie Zarządu Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Mało-
polski dot. wniosku aplikacyjnego do 
programu ELENA
13 stycznia
Spotkanie z Wójtem Gminy Spytkowi-
ce dot. komunikacji na trasie Spytko-
wice-Brzeźnica-Kraków
14 stycznia
Spotkanie z przedst. Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego dot. progra-
mu ochrony środowiska
20 stycznia
Spotkanie w sprawie wyboru firmy 
dot. Pracowniczych Planów Kapita-
łowych
21 stycznia
Spotkanie z przedstawicielami Gminy 
Tomice w sprawie wspólnych działań 
Gmin dot. Stacji Uzdatniania Wody w 
Witanowicach
21 stycznia
Akt Notarialny Rep. A Nr 252/2021 z 
dnia 21.01.2021r.  dotyczący nabycia 
od osób fizycznych nieruchomości 
oznaczonej działkami nr 36 i 33 poł. 
w Łączanach na cele związane z wy-
konywaniem zadań własnych gminy
22 stycznia
Udział w Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopolski - 
wideokonferencja
3 lutego
Spotkanie z projektantem oraz 
wykonawcą w sprawie przygotowa-
nia dokumentów przeznaczonych 
do kontroli Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego budynku Klubu Seniora 
w Brzeźnicy
3 lutego
Spotkanie z Ks. Proboszczem oraz 
Przewodniczącą Rady Gminy Brzeź-
nica w sprawie zagospodarowania te-
renu wokół Kościoła i Domu Seniora 
w Marcyporębie
11 lutego
Spotkanie jednostek samorządu tery-
torialnego z Wojewodą Małopolskim 
dot. finansowania zadań realizowa-
nych przez jednostki samorządu tery-

Z diariusza 
Wójta

   Gminny Zakład Usługowy w Brzeźni-
cy w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronowirusa SARS-CoV-2 , zawiesza 
odczytywanie wodomierzy przez inka-
sentów w marcu 2021 roku. Mieszkańcy 
wsi: SOSNOWICE, PASZKÓWKA, 
BĘCZYN, ŁĄCZANY, KOPYTÓWKA 
proszeni są o przekazywanie odczytów 
wodomierzy telefonicznie na numer 
33 879 20 61, 33 879 20 74 lub przez 
stronę internetową zakładu www.gzu.
brzeznica.pl w zakładce „Odczyt Wodo-
mierza Awarie” lub e-mailem inkasent@
brzeznica.pl .
   W przypadku braku informacji o stanie 
wodomierza faktura zostanie wystawio-
na z szacunkowym zużyciem na koniec 
miesiąca.
  Ze względu na wyjątkowe okoliczności 
prosimy o wyrozumiałość w zakresie 
wprowadzonych ograniczeń.
   Niewykluczone, że utrudnienia po-
trwają jeszcze  w kwietniu.

• Podaj odczyt

   Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że 
istnieje możliwość zamówienia trans-
portu do punktu szczepień do NZOZ 

• Transport na 
szczepienia

Kossowa. Z transportu mogą skorzystać:
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające 
aktualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie 
R - upośledzenie narządu ruchu lub N - 
choroby neurologiczne lub odpowiednio 
I grupę z w/w schorzeniami
lub
- osoby mające obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
NZOZ Kossowa oraz posiadające ustalo-
ny termin szczepień.
   Osoby chcące skorzystać z transportu 
powinny się kontaktować pod numerem 
telefonu 510 615 330 czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach: 8:00-
16:00.

   Udany debiut naszych młodych 
wiślaczek w finałach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii 
U14.
   Najmłodsza na finałach drużyna 
pokazała się z bardzo dobrej strony, 
wychodząc z pierwszego miejsca w fazie 
grupowej, pozostawiając w tyle o wiele 
bardziej doświadczone zespoły. Nasze 
zawodniczki: bramkarka Klaudia Nowak 
i napastniczka Nikola Madejczyk zostały 
docenione i znalazły się w najlepszej 
piątce rozgrywek grupowych  MMP 
   Cała drużyna pokazała charakter 
w walce ze starszymi koleżankami, 
wzbudzając zainteresowanie i szacu-
nek na turnieju. W fazie pucharowej, w 
ćwierćfinale, nasze gwiazdeczki uległy 
przyszłym zwyciężczyniom turnieju, 
kończąc rozgrywki w najlepszej ósemce 
drużyn w Polsce. Wielkie gratulacje dla 
dziewczyn i prowadzącego ich trenera 
Andrzeja Żądło, miejmy nadzieje, że 
jest to dobry prognostyk na rozgrywki 
w sezonie 2021/2022, tym razem już w 
swojej kategorii wiekowej! Powodzenia! 
(fot. tekst. FB) 

• Świetny występ
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Z diariusza 
Wójta c.d.
terytorialnego z Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID – 19 - wideokonferencja
15 lutego
Spotkanie  z udziałem firmy DOEKO 
oraz gmin Tomice i Spytkowice dot. 
Aneksu Klastra Energii Wisła - wide-
okonferencja
16 lutego
Wizja w terenie z udziałem rady budowy 
w sprawie postępu realizacji prac   Cen-
trum Medyczno-Rehabilitacyjnego w 
Brzeźnicy
17 lutego
Spotkanie z udziałem przedst. Zarzą-
du Województwa Małopolskiego dot. 
programu ochrony środowiska - wide-
okonferencja
17 lutego
Spotkanie z przedst. firmy Tauron w 
sprawie planowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych na terenie Gminy Brzeź-
nica - wideokonferencja
22 lutego
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
23 lutego
Spotkanie z Wójtami Gmin Spytkowice 
i Tomice w sprawie utworzenia straży 
gminnej
23 lutego
Podpisanie protokołu kontroli oraz 
odbiór decyzji pozwolenia na użytkowa-
nie budynku przeznaczonego na Klub 
Seniora w Brzeźnicy
24 lutego
Posiedzenie Komisji  Planowania , 
Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i 
Bezpieczeństwa Publicznego
25 lutego
XXVI  Sesja Rady Gminy Brzeźnica
26 lutego
Spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski - wideokon-
ferencja
26 lutego
Udział w odprawie kadry kierowniczej 
Komendy Powiatowej  PSP Wadowice 
-  wideokonferencja
2 marca
Spotkanie z Posłami na Sejm RP oraz 
ze Starostą Powiatu Wadowickiego dot. 

   Wszystkie osoby zamieszkujące teren po-
wiatu wadowickiego od 18 do 29 roku życia 
bierne zawodowo lub bezrobotne niezare-
jestrowane w urzędzie pracy. Osoby, które 
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., 

• Straciłeś pracę
z powodu wirusa?

wyłącznie na skutek pandemii COVID-19; 
mogą wziąć udział w programie „Firma z 
POWEREM !”.
   Realizatorem projektu jest Społeczna 
Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu można uzyskać:
- wsparcie eksperta dotacyjnego (ok. 15h);
- wsparcie szkoleniowe (ok. 65h);
- stypendium szkoleniowe;
- catering na szkolenia;
- dotacja bezzwrotna 23 050,00 zł;
- wsparcie pomostowe 1 000,00 zł przez 
6 miesięcy po rozpoczęciu działalności 
gospodarczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem:
tel. 33 8475475, fax 33 8475479
e-mail: szih@szih.pl Społeczna Szkoła Za-
rządzania i Handlu, ul. Stanisławy Leszczyń-
skiej 7, 32-600 Oświęcim

   Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że 
od dnia 18 stycznia br uruchomione 
zostały nowe kursy na trasie Brzeźnica – 
Sosnowice - Brzeźnica przez Marcyporę-
bę, Kopytówkę, Bęczyn i Paszkówkę oraz 
Brzeźnica - Wyźrał - Brzeźnica. Linia jest 
obsługiwana od poniedziałku do piątku 
przez operatora firmę Globus Marzena 
Szczurek. Kursy zostały uruchomione 
przy współfinansowaniu w ramach Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych. Busy na trasie Wadowice-Wyźrał-
-Brzeźnica kursują w następujących 
godzinach:
wyjazd w Brzeźnicy: 6:00, 7:00, 8:10, 
9:10, 13:00, 15:00, 16:15, 18:00, 
wyjazd z Wadowic: 6:30, 7:40, 8:40, 
10:00, 13:55, 15:35, 17:15, 18:40.
Busy na trasie Brzeźnica – Sosnowice 
- Brzeźnica przez Marcyporębę, Kopy-
tówkę, Bęczyn i Paszkówkę kursują w 
następujących godzinach:
Brzeźnica dworzec: 4:55, 5:55, 6:55, 9:10, 
11:00, 13:55, 15:40. 17:00.

• Nowe kursy

   Z uwagi na pogarszającą się sytuację epi-
demiczną wywołaną COVID-19, zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wszel-
kich płatności na rzecz Gminy Brzeźnica 
przelewem na właściwe rachunki bankowe.
- płatności z tytułu podatków lokalnych 
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny) na indywidualne rachunki 
bankowe wskazane na decyzjach o wysoko-
ści podatków. W przypadku nieposiadania 
wiedzy o takim rachunku płatności można 
uregulować na rachunek: 77 8112 0008 0000 
0358 2000 0380
- płatności z tytułu podatku od środków 
transportowych na rachunek: 77 8112 0008 
0000 0358 2000 0380,
- płatności z tytułu opłat za odpady komu-
nalne, na indywidualne rachunki bankowe 
wskazane na decyzjach o wysokości opłat. 
W przypadku nieposiadania wiedzy o takim 
rachunku płatności można uregulować na 
rachunek: 98 8112 0008 0000 0358 2000 
0390,
-płatności z tytułu opłat skarbowych, opłat 
za koncesje na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, opłat cmentarnych, opłat za udostęp-
nienie danych osobowych, opłat za zajęcie 
pasa drogowego, wpłat za czynsze i media 
itp., na rachunek 22 8112 0008 0000 0358 
2000 0400.
   Płatności można również dokonywać w 
Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy, który 
zajmuje się bankową obsługą Gminy Brzeź-
nica bez ponoszenia dodatkowych opłat z 
tytułu wpłat.
   Informacje o rachunkach bankowych 
można również znaleźć na stronie interne-
towej www.brzeznica.pl

• Tylko w banku
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   Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa nie ma 
nic wspólnego z tego typu dzia-
łaniami.  
   Podkreślamy, że Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa uruchamiając jaki-
kolwiek mechanizm pomoco-
wy NIGDY nie żąda wpłacenia 
pieniędzy czy to osobiście, czy za 
pośrednictwem np. kuriera. Wy-
starczy złożyć w odpowiednim 
terminie wniosek o przyznanie 
pomocy wraz z niezbędnymi 
załącznikami i zaczekać na jego 
rozpatrzenie.
   Nie ma żadnego sensu wpłaca-
nie pieniędzy w zamian za obiet-
nicę zajęcia się obsługą wniosku 
przez konkretnego pracownika 

ARiMR czy przychylniejsze 
traktowanie rolnika. Rozpatry-
waniem konkretnego wniosku 
o pomoc NIGDY nie zajmuje 
się jeden pracownik ARiMR. 
Każdy wniosek w ramach dane-
go mechanizmu pomocowego 
rozpatrywany jest w oparciu o 
te same procedury, a są one tak 
skonstruowane, że zapobiegają 
faworyzowaniu jednych wnio-
skodawców kosztem innych.
   Każdy sygnał dotyczący nie-
prawidłowości czy potencjalnej 
nieprawidłowości w rozdziela-
niu środków finansowych znaj-
dujących się w gestii ARiMR bę-
dzie szczegółowo sprawdzany, a 
jeżeli się potwierdzi, wobec tych 
pracowników Agencji, którzy w 

nim uczestniczyli, wyciągnięte 
zostaną surowe konsekwencje.
   Jednocześnie przestrzegamy 
przed proponowaniem pracow-
nikom ARiMR jakiejkolwiek 
gratyfikacji w zamian za pozy-
tywne załatwienie sprawy. To 
działanie niezgodne z prawem, 
za które grożą poważne konse-
kwencje.
   Tego typu sprawy nie są nowo-
ścią w historii działania ARiMR. 
W przeszłości rolnicy otrzymy-
wali np. pisma z informacją, że 
po wpłaceniu kilkuset złotych 
otrzymają komplet dokumen-
tów, które uprawniają do  przy-
znania dopłat bezpośrednich. 
To była próba wyłudzenia pie-
niędzy, bowiem wnioski o do-

płaty bezpośrednie, podobnie 
jak wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do przyznania wspar-
cia (wniosek o pomoc, wniosek 
o płatność, instrukcje, załączniki 
do wniosku itp.) są BEZPŁAT-
NE i można je pobrać z portalu 
internetowego ARiMR - www.
arimr.gov.pl lub otrzymać w pla-
cówkach Agencji.
   Prosimy rolników o uważne 
analizowanie wszelkich pro-
pozycji „pomocy” przy uzy-
skaniu dofinansowania, które 
nie pochodzą bezpośrednio od 
ARiMR. W przypadku, gdy bu-
dzą one wątpliwości prosimy o 
zgłaszanie ich do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.(arimr.gov.pl)

Nie dajcie się nabrać! ARiMR ostrzega!
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, 
która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze 
wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 
350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W 
związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podob-
ną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.

Pod znakiem koronawirusa

   W 2020 roku strażacy interweniowali 47 
599 razy z czego 9 tys. 811 razy wyjeżdżali do 
pożarów, w których zginęły 43 osoby, a 218 
zostało rannych.  Statystycznie małopolscy 
strażacy interweniowali w zeszłym roku co 
11 minut i 4 sekundy. W minionym roku na 
terenie Małopolski strażacy odnotowali 47 
599 zdarzeń, w tym:  9811 pożarów; 33 926 
miejscowych zagrożeń oraz 3862 alarmów 
fałszywych. Pożary stanowiły 20,6%, miej-
scowe zagrożenia – 71,3 %, a alarmy fałszywe 
to 8,1% ogółu zdarzeń. Łącznie ze środków 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, dotacji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, dotacji Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz środków ubezpieczeniowych będących 
w dyspozycji Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej jednostki ochot-
niczych straży pożarnych województwa 

małopolskiego zakupiły: 1 lekki samochód 
ratowniczo gaśniczy, 50 średnich samocho-
dów ratowniczo gaśniczych oraz 4 ciężkie 
samochody ratowniczo-gaśnicze za łączną 
kwotę ponad 45 mln złotych.
  Zdaniem małopolskiej policji rok 2020 był 
najbezpieczniejszym okresem od momentu 
powstania województwa małopolskiego tj. 
od 1999 roku. W ciągu tych 21 lat nastąpiły 
znaczne spadki w ilościach wypadków, osób 
zabitych oraz rannych. Liczba ofiar śmier-
telnych uległa zmniejszeniu o 270, tj. z 427 
w 1999 roku do 157 w 2020 roku, co stano-
wi ponad  60 % spadek.  Pomimo trwającej 
pandemii koronawirusa przez cały rok mało-
polska Policja ruchu drogowego, z zachowa-
niem reżimu sanitarnego, prowadziła szereg 
działań mających wpływ na bezpieczeństwo 
na drogach. Były to akcje profilaktyczno 
- edukacyjne, nadzorczo – kontrolne oraz 
przedsięwzięcia poprawiające infrastrukturę 

drogową. Wszystkie te inicjatywy przełożyły 
się na zmniejszenie w stosunku do roku 2019 
liczby wypadków o blisko 28 %,  rannych w 
wypadkach o 31 %. Odnotowano również 
spadek ofiar śmiertelnych o 19, tj. z 176 do 
157 co stanowi prawie 11 % spadek. Ponadto 
na tle Polski wskaźnik zabitych na 100 wy-
padków był najniższy w kraju. Wyniósł on 
6,9 przy średniej ogólnopolskiej 10,6 - czy-
tam na stronie małopolskiej policji.
   W ubiegłym roku na terenie województwa 
małopolskiego miało miejsce 30 039 zdarzeń 
drogowych. W tym okresie odnotowano: 
2265  wypadków drogowych, tj.  spadek  o 
871 co stanowi 27,8 % w stosunku do roku 
2019; 157  ofiar śmiertelnych, tj.  spadek  o 
19 co stanowi 10,8 % w stosunku do roku 
2019;  2563  osoby ranne, tj.  spadek  o 1154 
co stanowi 31 % w stosunku do roku 2019; 
27774 kolizje drogowe, tj. spadek o 6094 co 
stanowi 18 % w stosunku do roku 2019.

Rok 2020 podsumowali małopolscy strażacy oraz małopolscy policjanci. Jak wyglądają 
statystyki?
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Z diariusza 
Wójta c.d.

wniosku złożonego przez Gminę 
Czernichów w sprawie zmiany granic 
Gminy Brzeźnica
2 marca
Spotkanie Zarządu Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Małopol-
ski - wideokonferencja
4 marca
Udział w Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopolski dot. 
Klastra Energii Wisła - wideokonfe-
rencja
8 marca
Spotkanie z Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego w Wadowicach  w sprawie 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie  
budynku Centrum Medyczno-Reha-
bilitacyjnego w Brzeźnicy
9 marca
Spotkanie z  wykonawcą, inspekto-
rem,  projektantem oraz kierownikiem 
budowy w sprawie postępu prac przy 
budowie  Centrum Medyczno-Reha-
bilitacyjnego w Brzeźnicy
9 marca
Udział w spotkaniu Stowarzyszenia 
powiatów, miast i gmin „Forum 
Małopolski Zachodniej” - wideokon-
ferencja
10 marca
Udział w spotkaniu konsultacyjnym 
w sprawie projektu  dot. zarządzania 
ryzykiem powodziowym w regionach 
wodnych
17 marca
Spotkanie Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopolski - 
wideokonferencja
17 marca
Udział w spotkaniu  Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego oraz 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 
wideokonferencja
18 marca
Spotkanie z Ks. Proboszczem oraz 
Przewodniczącą Rady Gminy Brzeź-
nica w sprawie zagospodarowania te-
renu wokół Kościoła i Domu Seniora 
w Marcyporębie

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeźnicy przypomina, że od 1 lutego 
2021 r. przyjmuje wnioski na nowy okres 
zasiłkowy 2021/2022 o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego (500+) 
złożone za pośrednictwem: bankowości 
elektronicznej, empatii oraz PUE ZUS, 
natomiast w formie papierowej: od dnia 
1 kwietnia 2021 r.
   W związku z obowiązującym stanem 
epidemii oraz w celu uniknięcia stania w 
kolejce, zachęcamy wszystkich do złoże-
nia wniosków w formie elektronicznej.

• GOPS przypomina!

Unijne środki na działalność kulturalną
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy podpisało umowę ze 
Stowarzyszeniem “Euroregion Beskidy” na realizację projektu 
pod nazwą “Polsko-Słowacki folklor wspólnym dziedzictwem 
przyrodniczym i kulturowym”.

   W celu zabezpieczenia działań druhów 
Ochotniczych Straży Pożarnych zwią-
zanych z przeciwdziałaniem rozprze-
strzeniania się epidemii koronawirusa 
Oddział Wojewódzki Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej Województwa Małopolskie-
go przekazał nieodpłatnie z zasobów 
Agencji Rezerw Materiałowych środki 
ochrony indywidualnej.
   Otrzymane środki ochrony indywidu-
alnej  zostały podzielone na 10 jednostek 
OSP z terenu gminy Brzeźnica z przezna-
czeniem do udziału w akcji roznoszenia 
ulotek informacyjnych oraz transportu 
osób do punktu Szczepień przeciwko 
COVID 19

• Środki 
dla strażaków

   Gmina Brzeźnica jest członkiem Stowarzy-
szenia. Projekt ten wpisuje się w kolejny etap 
współpracy partnerskiej z Gminą Divina na 
Słowacji. Realizowany będzie w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
   Kwota dofinansowania ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi 17318,70 € oraz 1018,74 € z budże-
tu państwa. Projekt obejmuje zadania, które 
będą realizowane od czerwca do sierpnia 
2021:
   Polsko-Słowacki dzień folkloru w Divi-
nie. Impreza ma na celu prezentację kultury 

polskiej u słowackiego partnera z Diviny. 
Prezentowane będą potrawy regionalne 
“Brzeźnickie smakołyki”. Odbędzie się pokaz 
wędzenia i degustacja karpia, jako produktu 
regionalnego Doliny Karpia. Wydarzeniom 
towarzyszyć będą występy lokalnych zespo-
łów z Gminy Brzeźnica. W imprezie wezmą 
udział również zespoły oraz lokalni twórcy z 
Diviny.
   Plener artystyczny w Domu Polsko-Sło-
wackim w Marcyporębie, ma na celu przy-
bliżenie wartości kulturalnych, regionalnych 
i historycznych. Uczestnicy pleneru będą 
utrwalać piękne i unikatowe krajobrazy, 
przyrodę i zabytki Ziemi Brzeźnickiej, po-
przez twórczość artystyczną. Wykonane 
dzieła zostaną zaprezentowane na poplene-
rowej wystawie w Galerii Polsko-Słowackiej 
w Brzeźnicy.
   Polsko-Słowacki dzień folkloru w Brzeź-
nicy. Impreza ma na celu prezentację lo-
kalnych produktów z Gminy Divina “Di-
vińskie smakołyki”, słowackiego rękodzieła 
artystycznego i użytkowego. Zaplanowane 
zostały również stragany z prezentacją do-
robku kulinarnego regionu pogranicza wraz 
z degustacją potraw, warsztaty ceramiczne 
oraz występy polskich i słowackich zespołów 
regionalnych.
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rozmaitości

Od 27 lutego 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach funkcjonuje w no-
wej siedzibie zlokalizowanej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37 w Wadowicach. 
Nowo powstały budynek zachwyca nowoczesnym wyglądem, a warunki pracy policjan-
tów i pracowników cywilnych są komfortowe nie tylko dla nich ale i dla obsługiwanych 
obywateli.

   Dotychczasowa siedziba wa-
dowickiej komendy mieściła 
się w starym przedwojennym 
budynku przy ul. Lwowskiej 
13 (o powierzchni użytkowej 
1 852,78 m ²), który nie za-
pewniał właściwych warun-
ków pracy dla funkcjonariu-
szy. Obecnie na powierzchni 
użytkowej 4 217,2 m ² pracuje 
156-osobowa załoga komen-
dy.
   Na działce o powierzchni 
0,72 ha powstał 3-kondygna-
cyjny budynek o charakte-
rze biurowo-administracyj-
nym o  powierzchni 3 396,50 
m² i kubaturze 16 112 m³ z 
atrium w środku. W nowych 

pomieszczeniach, tak po-
dejrzani jak i świadkowie 
obsługiwani będą z zacho-
waniem wszystkich norm 
obowiązujących w tych 
sytuacjach. Do rozmów z 
dziećmi przygotowany zo-
stał tzw. „Niebieski  pokój”, 
który został wyposażony 
w kamerę na bieżąco reje-
strującą przebieg rozmowy  
policjantów z nieletnimi.  
Budynek jest w pełni do-
stosowany do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. 
Wejście główne odbywa się z 
poziomu terenu, a wszystkie 
kondygnacje skomunikowane 
są ze sobą za pomocą windy, 

której gabaryty umożliwiają 
transport osób na wózkach in-
walidzkich.
   W budynku przestronnie 
i funkcjonalnie została za-
projektowana poczekalnia, 
recepcja, pomieszczenia dla 
służby dyżurnej i cele dla osób 
zatrzymanych.  Dla służb pa-
trolowych utworzone zostały 
szatnie wraz z niezbędnym za-
pleczem sanitarnym. Wszyst-
kie pomieszczenia obiektu 
wyposażone zostały w nowy i 
funkcjonalny sprzęt biurowy. 
Sale odpraw, archiwum, nie-
zbędne pomieszczenia maga-
zynowe czy socjalne dopeł-
niają obrazu funkcjonalnych 
rozwiązań w nowym obiekcie.
   Ponadto w skład kompleksu 
komendy wchodzi budynek 
szkoleniowo-gospodarczo-ga-
rażowy o powierzchni użyt-
kowej 820,70 m² i kubaturze 
4 784 m³, który jest częściowo 
dwukondygnacyjny, a czę-
ściowo jednokondygnacyjny. 
Obecnie policjanci mają do 
dyspozycji budynek garażowy 
z podręcznym stanowiskiem 
warsztatowym i stanowiskiem 
do mycia samochodów. Po-
wstały także  boksy dla dwóch 
psów służbowych. Munduro-

wi mają również możliwość 
podnoszenia sprawności fi-
zycznej dzięki nowoczesnej 
siłowni oraz maty do ćwiczeń. 
Budynek komendy jak i jego 
otoczenie jest całodobowo 
monitorowany przez system 
kamer.
Koszt budowy i wyposaże-
nia nowej komendy wyniósł 
około 33 mln złotych i został 
sfinansowany ze środków Pro-
gramu Modernizacji Policji, z 
czego wydatki poniesione z 
Funduszu Wsparcia Policji to 
kwota 4,4 mln złotych. Dział-
ka została przekazana przez 
Gminę Wadowice w 2013 
roku. 16 października 2018 
roku zostały rozpoczęte prace 
budowlane przez firmę  „Er-
bet” , a ich zakończenie przy-
padło na dzień 5 stycznia 2021 
roku. Budowa nowej komen-
dy powiatowej to inwestycja, 
na którą od wielu lat czekali 
policjanci. Sprawna organiza-
cja przeprowadzki do nowego 
budynku, która miała miejsce 
w ubiegłym tygodniu spra-
wiła, że mieszkańcy powiatu 
praktycznie jej nie zauważyli i 
mogli w tym czasie bez więk-
szych utrudnień korzystać z 
pomocy policjantów.

Nowa komenda policji

Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego 
możesz to zrobić w prosty sposób przez internet. 
Dostępne są 3 kanały: 
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście 
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świad-
czeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek 
w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli 
wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie 
przysługiwać będzie od miesiąca, w którym 
złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do 
końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty 
świadczenia wychowawczego. 

Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla 
siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, 
które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia 
sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać 
wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Komu 
przysługuje 
świadczenie

Wniosek online

Wniosek w urzędzie

Kiedy
otrzymam
świadczenie

Jak 
otrzymam
pieniądze

?

?

?
gov.pl/rodzina
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   Realizacja projektu ma na 
celu rozpowszechnienie i 
kultywowanie historycznego 
znaczenia tradycji rybactwa i 
rybołówstwa w Gminie Brzeź-
nica.
   Rozwój obszaru Doliny Kar-
pia w dużej mierze możliwy 
był dzięki hodowli karpia. 
Organizacja planowanych wy-
darzeń to doskonały sposób 
przypomnienia jak ważną rolę 
odegrało w Dolinie Karpia ry-
backie dziedzictwo kulturowe.
   Kwota dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej, 
w ramach EFMR wynosi 15 
810,00 zł. Cały projekt reali-
zowany będzie od czerwca do 
października 2021.
   W programie imprezy za-
planowano koncert zespołu 
folkowego, pokaz kulinarny z 
degustacją karpia, animacje z 
warsztatami artystycznymi dla 
najmłodszych, wystawę prac 
konkursu fotograficznego, 
prezentującego Dolinę Kar-
pia wraz z promocją folderu z 
konkursu fotograficznego.

   Prócz wspólnej modlitwy 
spotkanie było okazją do pro-
mocji wydanej przez wydaw-
nictwo WAM książki „Parafia 
Paszkówka”, którą o. Józef pi-
sał przed śmiercią.
   Po Mszy św. odbyło się spo-
tkanie z udziałem ks. prof. 
Wacława Królikowskiego SJ, 
Rektora Kolegium Jezuitów w 
Krakowie, któremu zawdzię-
czamy ukazanie się tej pozy-
cji oraz Wójta naszej Gminy 
Bogusława Antosa i ks. Pro-
boszcza Marka Holoty. Po 
spotkaniu można było nabyć 
to wyjątkowe dzieło.  Ofiary 
zostały przeznaczone na ufun-
dowanie tablicy pamiątkowej, 
którą społeczność parafii pra-
gnie zainstalować jako wotum 
wdzięczności na Parafialnym 
Domu Integracji Społecznej.
Nota wydawnictwa WAM o 
książce:
   Ksiądz Józef Antos, jezuita 
pochodzący z parafii Pasz-
kówka, zebrał na kartach tej 
książki materiały do histo-

rii swojej rodzinnej para-
fii. Wykorzystał w tym celu 
przede wszystkim łacińskie 
dokumenty znajdujące się w 
miejscowym archiwum pa-
rafialnym. Przetłumaczone 
przez niego na język polski 
fragmenty tych dokumentów 
są bardzo cenne z punktu 
widzenia dziejów parafii. Po-
nadto stanowią przyczynek 
do historii lokalnej i etnografii 
gminy Brzeźnica i regionu. W 
drugiej części książki zostały 
one uzupełnione osobistymi 
wspomnieniami autora z jego 
młodych lat, które spędził w 
Paszkówce. Wspomnienia te 
ukazują lokalną społeczność, 
jej życie religijne i społeczne 
oraz postacie, które na trwa-
łe zapisały się w pamięci nie 
tylko autora, ale i starszych 
mieszkańców Paszkówki i 
okolic. 
   Książka będzie rozprowa-
dzana po świętach na stoisku 
przed kościołem.

Pieniądze dla CKiP
Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy podpisało umowę z Wo-
jewództwem Małopolskim o dofi-
nansowanie projektu pod nazwą 
“Organizacja wydarzenia kultu-
ralno- kulinarnego promującego i 
upowszechniającego dziedzictwo 
kulturowe rybołówstwa pod nazwą 
Karpiowa Biesiada”.

Parafia Paszkówka
W Uroczystość św. Józefa (19 marca) w 
Paszkówce modlili się w intencji śp. o. Józe-
fa Antosa, naszego rodaka, w drugą rocz-
nicę śmierci.

   W przesłuchaniach konkur-
sowych, które w tym roku po-
legały na odsłuchaniu nade-
słanych nagrań w kategoriach: 
recytacja, wokal, plastyka i 
fotografia naszą gminę repre-
zentowało 30 utalentowanych 
młodych ludzi, z których 4 
osoby otrzymały nominacje 

do głównej nagrody. Miło 
nam poinformować, że laure-
atką nagrody „TALENT 2020” 
w kategorii plastyka została 
- MARIA JURKA z Pracow-
ni Twórczej BĘ202 (kl. VIII). 
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów na 
artystycznej drodze!!!

Talenty online

Tegoroczne, finałowe wyniki XX Festiwalu 
Artystycznego „TALENTY 2020”, któ-
ry organizowany jest przez Wadowickie 
Centrum Kultury zostały ogłoszone 6 
stycznia 2021 r. Niestety w tym roku nie 
udało się przeprowadzić Koncertu Laure-
atów na żywo.
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Kulturalny kanał

   Kanał Centrum Kultury i Promocji od-
notował niesamowity rozwój. Dostępnych, 
atrakcyjnych  materiałów jest coraz więcej, 
coraz więcej osób je ogląda. Oprócz główne-
go kanału, CKiP uruchomiło specjalny kanał 
dla Młodzieżowej Telewizji Brzeźnica. Co 
ciekawego pokazało się na kanałach w ostat-
nim kwartale? Oto kilka propozycji.
   Najprostszy sposób na to, by obejrzeć fil-
mowe propozycje, to zeskanowanie kodu 
QR, który znajduje się przy każdej z nich. 
Odczytanie kodu QR jest bardzo proste. Po-
trzebujemy smartfona. Przy pomocy znaj-
dującego się w nim aparatu fotograficznego 
robimy zdjęcie kodu, po czym wrzucamy je 
automatycznie do aplikacji odczytującej QR. 
Większość smartfonów rozpoznaje kody i 
automatycznie przenosi nas do „zakodowa-
nych” treści.
Muzyka
   Nie możemy spotkać się na „normalnym” 
koncercie, ale możemy posłuchać ciekawych 
propozycji w sieci. 

  
   

Pierwsza propozycja CKiP to koncert życzeń 
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. W tym 
szczególnym dniu, w  koncercie prowadzo-
nym przez Krzysztofa Bigaja nasze kochane 
Babcie i Dziadkowie usłyszeli piękne życze-
nia od swoich wnucząt, które przeplatane 
były muzycznymi niespodziankami.  Kon-
cert Życzeń jest cały czas dostępny i w każdej 
chwili można do 
niego powró-
cić. Jeszcze raz 
moc najlep-
szych życzeń dla 
wszystkich Babć 
i Dziadków! 

Odczytanie kodu QR jest bardzo proste. Potrzebujemy smartfona. Przy pomocy 
znajdującego się w nim aparatu fotograficznego robimy zdjęcie kodu, po czym 
wrzucamy je automatycznie do aplikacji odczytującej QR. Większość smartfonów 
rozpoznaje kody i automatycznie przenosi nas do „zakodowanych” treści.

29 stycznia 2021 
r. zaprosiliśmy na 
przepiękny  kon-
cert  „Z drugiej 
strony serca” 
w  wykonaniu 
Aleksandry Bu-
lek z  zespołem. 
W koncercie wy-
stąpili:  Aleksandra  Bulek  (wokal),  Łukasz 
Jabcoń (pianino), Jakub Adamus (gitara), Ja-
kub Żemła (bass), Jakub Bułka (perkusja).    

   W niedzielne 
popołudnie 14 
lutego 2021 r. 
odbył się Kon-
cert Walentyn-
kowy online 
„Wszyscy chcą 
kochać”.
   Było nastrojo-
wo, sentymentalnie, jednym słowem WA-
LENTYNKOWO. Wszystko za sprawą wo-
kalistki Angeliki Kot z zespołem w składzie: 
Mateusz Krystian (pianino), Daniel Nicieja 
(gitara basowa), Remigiusz Hadke (gitara 
elektryczna), Michał Kosek (perkusja), Piotr 
Mruczek (saksofon). 

   Dla wszyst-
kich Pań z oka-
zji Dnia Kobiet, 
ale również dla 
m i ł o ś n i k ó w 
dobrej, klima-
tycznej muzyki 
Centrum Kul-
tury i Promocji 
w Brzeźnicy 

przygotowało muzyczną niespodziankę. W 
niedzielne popołudnie 7 marca 2021 r. za-
prosiliśmy do udziału w koncercie online 
KOBIECA MUZYKA w wykonaniu zespołu 
LUNATYP.
   Zespół pochodzi z Cieszyna, gra muzykę 
w klimatach piosenki aktorskiej, poezji śpie-
wanej i jazzu. Poszukuje w muzyce okazji do 
wyrażania siebie i mówienia o prawdziwych 
ludzkich emocjach.

   27 stycznia 2021 r. zaprosiliśmy do 
udziału w 
pierwszej czę-
ści warsztatów 
z masy solnej 
„Mój Anioł”, 
które poprowa-
dziła Aleksan-
dra Szafran.
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   Pochodząca z Nowych Dworów, a obec-
nie mieszkanka Brzeźnicy pani Aleksan-
dra, pokazała nam niełatwą sztukę two-
rzenia aniołów z masy solnej. Oglądając 
filmik możemy krok po kroku podpa-
trywać kolejne czynności, dzięki którym 
z pewnością uda się stworzyć własnego 
aniołka. Koniecznie obejrzyjcie też drugą 
część warsztatów!

   W Tłusty Czwar-
tek przygotowali-
śmy krótki filmik, 
jak zabrać się za 
pączki i chrust. 
To naprawdę nic 
trudnego! Wypie-
kajcie i przesyłajcie 
fotki swoich wy-

pieków. Smaczności!!!
   W podróż do świata literatury, muzyki, 

sztuki, regularnie zabiera nas Krzysztof 
Bigaj. Od średniowiecza, po współcze-
sność. Na dziś je-
steśmy już chyba 
przy oświeceniu. 
Warto przypo-
mnieć sobie te 
cenne informacje. 
Więcej filmów na 
kanale, a my za-
praszamy kodem 
QR na film o średniowieczu. 

   Kanał MTvB to prawdziwe szaleństwo! 
Mnóstwo materiałów, relacje, zapowie-
dzi, muzyka, sło-
wem wszystko! 
Kodem QR za-
praszamy Was na 
stronę główną ka-
nału. Zostaniecie 
tam na dłużej!

Świat na talerzu
Znudziły Ci się, skąd inąd pyszne,  schabowe z zasmażaną? Spróbuj naszych 
światowych dań! Świat na talerzu to kolejna, ciekawa propozycja Centrum Kul-
tury i Promocji w Brzeźnicy na długie „covidowe” dni.

Na stronie internetowej ckbrzeznica.
pl znajduje się specjalna wyszukiwarka. 
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę 
„świat na talerzu”, by uzyskać dostęp do 
niesamowitych przepisów! Gotowaliśmy 
już egipski obiad, smakowaliśmy hindu-
skich dań, peruwiańskich smakołyków. 
Na zachętę przepis na CHACZAPURI 
ADŻARSKIE (chaczapuri Adżaruli), wy-
trawne łódeczki z ciasta drożdżowego, 
które w sercu każdego Gruzina zajmują 
szczególne miejsce. Według Gruzinów, 
po wypieku można odgadnąć charakter 
piekarza, bo chaczapuri to zwierciadło 
emocji. Zachęcamy do wypiekania tych 
serowych łódeczek, bo naprawdę pysznie 
smakują.
Składniki:
300g mąki
10g świeżych drożdży
ok. 150 ml ciepłej wody
ok. 100g jogurtu naturalnego lub maślan-
ki
2 łyżki oleju
250g sera pół na pół mozarella i feta
2 żółtka
sól
   Drożdże rozpuścić w niewielkiej ilo-
ści ciepłej (ale nie gorącej wody). Mąkę 

przesiać 
do miski, 
d o d a ć 
szczyptę 
soli, wlać 
drożdże, 
j o g u r t 
i tyle 
w o d y , 
by ciasto 
miało od-
powied-
nią kon-
systencję 
(jak na 
p i z z ę ) . 
Zagnieść 
j e d n o -
lite ciasto. Jeśli jest zbyt luźne – dodać 
trochę mąki, jeśli za twarde – odrobinę 
wody. Na koniec dodać olej i jeszcze raz 
zagnieść. Miskę przykryć ściereczką i od-
stawić w ciepłe miejsce na około godzinę, 
aż podwoi objętość. Piekarnik nagrzać do 
maksymalnej temperatury (250 stopni). 
Ser zetrzeć lub rozkruszyć i pomieszać 
razem. Wyrośnięte ciasto podzielić na 2 
równe części. Z każdej z nich uformować 
okrągły placek o średnicy ok. 20-25cm, 

podsypując blat mąką. Boki z dwóch 
stron zagiąć do środka, a końcówki zlepić, 
formując dłońmi w miarę zgrabne łódki. 
Ostrożnie przenieść je na blachę wyście-
loną papierem do pieczenia. Do środka 
każdej łódki nałożyć ser.  Piec chaczapu-
ri przez około 10-15 minut, aż ładnie się 
zarumienią. Następnie wyjąć i za pomocą 
widelca lekko „wzruszyć” wnętrze łódek. 
Ostrożnie do każdej z nich włożyć po jed-
nym żółtku i zapiec jeszcze 1-2 minuty. 
Podawać na gorąco.
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kultura
We wtorki zajmujemy się sztuką

   W każdy wtorek na naszej 
stronie pojawiają się propozy-
cje ciekawych ozdób, przed-
miotów oraz instrukcja ich 
wykonania. Udało się nam 
wspólnie zrobić już bardzo 

dużo! Zachęcamy do wspólnej 
zabawy. Instrukcje dostępne 
są cały czas a w zabawie może 
wziąć udział każdy, bez wzglę-
du na wiek i stopień zaawan-
sowania!

Wiosenny organizer? A może zakrę-
cone serduszko na Walentynki? Pre-
zent dla babci i dziadka? W każdy 
wtorek proponujemy Wam świetną 
plastyczną zabawę. Takie są nasze 
Artystyczne Wtorki. 

   Tym razem proponujemy 
samodzielne wykonanie gąski 
lub kurki, które ozdobią wnę-
trze wiosennie, będą świetną 
maskotką i dekoracją świą-
tecznego stołu.

   A jak je otrzymać? Wystar-
czy wykonać trzy kroki:
- zadzwonić do nas pod nr tel. 
33 8792-093,
- zamówić gąskę lub kurkę.
- odebrać komplet materiałów 

Zrób to sam
   Julka - młoda redaktorka Młodzieżowej Telewizji Brzeźnica 
(MTvB) z kulturalnypowiat.pl szuka 
wiosny i kolejnych ujęć do muzycznej 
niespodzianki.
   Niespodzianka będzie dostępna na 
stronie ckbrzeznica.pl już wkrótce! Cie-
kawe, czym teraz nas zaskoczą? Czy bę-
dzie to równie dobre jak świąteczny hit 
„Pada śnieg”, dostępny na kanale MTvB?

Muzyczna niespodzianka

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
ma dla Was zestawy ZRÓB TO SAM.

do samodzielnego wykonania 
gąski lub kurki w naszym cen-
trum kultury.

   Zachęcamy i zapraszamy do 
kontaktu!
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   Widząc duże zainteresowa-
nie warsztatami online z  masy 
solnej „Mój Anioł”, które pro-
wadzone były przez panią Alek-
sandrę Szafran na przełomie 
stycznia i lutego 2021 r., posta-
nowiliśmy zachęcić właśnie ro-
dziny do wspólnego wykonania 
pięknych Aniołów.
Termin nadsyłania prac upłynął 
26 lutego 2021 r. Jesteśmy mile 
zaskoczeni tak licznym odze-
wem na naszą propozycję skie-
rowaną do rodzin. W konkursie 
wzięło udział 38 rodzin z terenu 
Gminy Brzeźnica, które wyko-
nały 50. przepięknych Anioł-
ków. Komisja konkursowa 
w składzie: Aleksandra Szafran, 
Anna Brańka, Gabriela Suter 
i Kazimierz Mostowik oceniała 
prace biorąc pod uwagę m.in.: 
zgodność tematyczną, inwencję 
twórczą, pomysłowość oraz es-
tetykę wykonania. Werdykt jury 
jest następujący:
I miejsce – Zofia, Renata i Woj-
ciech Kapusta Marcyporęba
I miejsce  – Ewelina, Dariusz 
i Sandra Olszyńscy Tłuczań
I miejsce – Agnieszka i Dawid 
Sowińscy Sosnowice
I miejsce  – Beata, Ignaś, Karol 
i Henryk Stelmach Sosnowice
I miejsce – Szymon, Sławomir, 
Milena i Renata Dyduch Sosno-
wice
I miejsce  – Aneta i  Lenka 
Gwóźdź Paszkówka
I miejsce – Wiktoria, Weronika, 
Agata i  Katarzyna Kucharczyk 
Paszkówka
I miejsce – Paulina Graca, Ewe-
lina, Grzegorz i  Antoni Jarguz 
Marcyporęba
II miejsce – Monika, Julia i Ma-
teusz Wilk Paszkówka
II miejsce  – Jagoda i  Kacper 

Kraczka Ryczów
II miejsce  – Anna Rusnar-
czyk i Maria Lorusso Bęczyn
II miejsce  – Nadia i  Marta Ję-
drocha Łączany
III miejsce  – Marcel Kozub 
i Karolina Kopek Paszkówka
III miejsce  – Justyna, Kacper 
i  Patryk Kowalówka Brze-
zinka
III miejsce – Wiktoria 
Żywczak i Dorota Pa-
muła Marcyporęba
III miejsce  – Ma-
rzena, Bogusław, 
Wiktoria i  Nikola 
Szczurek Paszkówka
III miejsce  –   Gabrie-
la, Karolina i Dotora Jucha 
Marcyporęba
III miejsce – Ksawer i Robert 
Kulma Sosnowice
III miejsce  – Maria, Franek 
i Łukasz Wróbel Paszkówka
III miejsce – Małgorzata, Paweł 
i Kamila Wadowscy Łączany
III miejsce – Przemysław i Zu-
zanna Kowalówka Brzezinka
Wyróżnienie  – Nadia i  Beata 
Dudek Paszkówka
Wyróżnienie – Damian i Kata-
rzyna Szydłowscy Paszkówka
Wyróżnienie – Bartłomiej i Ga-
briela Mocała Paszkówka
Wyróżnienie – Julia, Sylwester, 
Anna i Leszek Worytko Sosno-
wice
Wyróżnienie  – Aneta, Patryk 
i  Szymon Jachimczak Sosno-
wice
Wyróżnienie – Izabela, Dariusz, 
Antonina, Wiktor, Hanna i Wi-
told Westenholz Sosnowice
Wyróżnienie  – Izabela i  Kinga 
Zając Marcyporęba
Wyróżnienie  – Kornelia i  Mi-
chalina Ciapa Brzeźnica
Wyróżnienie – Beata, Piotr i Li-

lia-
na Rozum oraz Oli-
wia Moroń Marcyporęba
Wyróżnienie  – Jakub, Milena 
i Janina Jucha Paszkówka
Wyróżnienie  – Patryk, Kry-
stian, Agnieszka i  Daniel Ku-
charczyk Kopytówka
Wyróżnienie  – Matylda 
i Agnieszka Opychał Marcypo-
ręba
Wyróżnienie  – Barbara i  Maja 
Medoń Marcyporęba
Wyróżnienie – Anna i Zuzanna 
Góra Marcyporęba
Wyróżnienie  – Julia i  Jadwiga 
Sokół Paszkówka
Wyróżnienie – Filip i Agnieszka 
Ożóg Paszkówka
Wyróżnienie  – Maria, Agata, 
Maria Magdalena Łuczkiewicz 
i  Janina Gramatyka-Łuczkie-
wicz Bęczyn

S e rd e c z -
nie gratulujemy nagrodzonym! 
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za zainteresowanie na-
szą propozycją konkursową 
oraz za trud włożony w  nieła-
twe wykonanie i  upiększenie 
Aniołków.
Autorka warsztatów p. Alek-
sandra Szafran ufundowała na-
grody w postaci własnoręcznie 
wykonanych Aniołów, które 
trafią do rodzin za zdobycie 
I miejsca w konkursie.
   Zdjęcia prac dostęp-
ne są tutaj: https://www.
ckbrzeznica.pl/relacje/955-
rodzinny-anio%C5%82-z-
masy-solnej-%E2%80%93-
rozstrzygni%C4%99cie

Rodzinne anioły z masy solnej
Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy zorganizowało 
konkurs plastyczny „Rodzinny 
Anioł z masy solnej”, który 
miał na celu integrację rodzin-
ną podczas twórczej pracy. 

kultura
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rozmaitości

   Wolontariusze, czyli  harcerze 
i uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzeźnicy 
reprezentujący sztab nr 381, 
który już od 20 lat tworzony 
jest przy 51 Drużynie Harcer-
skiej „Wędrownicy”, ruszyli 
do pracy w specjalnych, przy-
gotowanych przez Fundację 
maseczkach. Oczywiście z 
puszkami, identyfikatorami 
i serduszkami. W tym roku 
mieli też na sobie flagę WOŚP. 
Przypomnijmy, iż w tym roku 
zbieraliśmy środki pieniężne 
„dla dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki 
głowy”.
   Wolontariusze stali z pusz-
kami w okolicach kościołów 
w Brzeźnicy, Marcyporębie, 
Sosnowicach, Paszkówce, Tłu-
czani, Chrząstowicach i Jaś-
kowicach. Dzień był piękny, 
świeciło słońce i gdyby nie ma-
seczki na twarzach ludzi było-
by tak, jak co roku. Z powodu 

pandemii tegoroczna zbiórka 
przeniosła się do Internetu, co 
widać po mniejszej zawartości 
puszek w stosunku do wpłat 
internetowych. Ale przecież to 
nie chodzi o rekordy, ale wiel-
ką, polską mobilizację w tym 
jednym dniu w roku.
   Wcześniej na Facebooku dru-
żyny odbyła się licytacja gadże-

tów, która przyniosła 1360 zł. 
Największą cenę uzyskał ma-
gnes na lodówkę, który sprze-
dano za 300 zł. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim za udział w  
licytacji.
   Tegoroczna zbiórka zakoń-
czyła się kwotą 18 427,83 zł.

   Najskuteczniejszymi wolonta-
riuszami okazali się: Jakub Ce-
bularz (1466,50 zł w Brzeźni-
cy) – najmłodszy wolontariusz, 
uczeń pierwszej klasy, Jakub 
Woźniczka (1000 zł w Pasz-
kówce), Jakub Śliwa (936,10 zł 
w Paszkówce), Paulina Zając 
(932,06 zł w Marcyporębie), 

Nikola Warmuz (849,10 zł w 
Brzeźnicy) oraz Dariusz Du-
dek (759,68 zł w Paszkówce).
   W tym roku najhojniejszą wsią 
okazała się Brzeźnica (4874,42 
zł), później Paszkówka 
(4163,61 zł), Tłuczań (2639,19 
zł), Marcyporęba (2442,56 zł), 

Jaśkowice (1409,70 zł), 
Chrząstowice (897 zł), So-
snowice ( 635,76 zł).
   Najczęściej wrzucanymi 
nominałami były w tym 
roku banknoty 10 zł (480 
sztuk), pięciozłotówki (248 
sztuk), 20 zł ( 217 sztuk).  
W puszkach znalazły się 
też banknoty 200 zł (1 sztu-
ka), 100 zł ( 26 sztuk) oraz 
50 zł ( 68 sztuk). Co cie-
kawe, chociaż to nie akcja 
„Góra grosza” mieliśmy też 
w puszkach jednogroszów-

ki ( 233 sztuk), dwugroszówki 
118 sztuk) i pięciogroszówki ( 
124 sztuki). Jak to mówią grosz 
do grosza i będzie kokosza.
   20 lat grania z WOŚP w naszej 
gminie zaowocowało sumą 306 
834,96 zł.
   W imieniu Sztabu WOŚP 
chciałabym wyrazić serdecz-

ne podziękowania: wszystkim 
Wolontariuszom za ich bez-
interesowną pracę, członkom 
sztabu za wszelaką pomoc, 
wszystkim Mieszkańcom Gmi-
ny Brzeźnica i Jaśkowic, którzy 
wspomogli tę ogólnopolską ak-
cję, Dyrekcji Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzeźnicy 
za udostępnienie pomieszczeń 
dla działań sztabu, Policjantom 
z Posterunku w Brzeźnicy za 
zapewnienie bezpieczeństwa 
wolontariuszom, Pani Prezes 
i Pracownikom Banku Spół-
dzielczego w Brzeźnicy za gra-
tisowe i bardzo profesjonalne 
przesłanie pieniędzy do Fun-
dacji WOŚP,
Księżom Proboszczom z para-
fii znajdujących się na terenie 
gminy, którzy okazali serce dla 
wolontariuszy, umożliwiając 
im czekanie w ciepłym po-
mieszczeniu.
Szef sztabu WOŚP od 20 lat
Małgorzata Herzyk
oraz  Kinga Opyrchał, Wiktoria 
Pudłowska, Anastazja Wojtas, 
Mariola Siekanowicz i Zbi-
gniew Herzyk 

Zakończył się XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyjątkowo w tym 
roku nie odbywał się w drugą niedzielę stycznia, lecz z powodu pandemii koronawi-
rusa został przeniesiony na ostatnią niedzielę stycznia, czyli 31 stycznia.

XIX Finał WOŚP w naszej gminie
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Jak można się spisać?
- Obowiązkową formą jest samospis in-
ternetowy. Metody uzupełniające to spis 
telefoniczny lub bezpośrednio przy po-
mocy rachmistrza spisowego.
Kiedy można się spisać?
- Narodowy Spis powszechny Ludności i 
Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany 
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 
2021 roku.
Czy muszę się spisać?
- Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej 
udział w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 jest obo-
wiązkowy.
   Spis ludności to – jak podaje Encyklo-
pedia PWN – podstawowe badanie i źró-
dło danych z zakresu statystyki ludności, 
które ma na celu zebranie informacji o jej 
stanie i strukturze wg ustalonych cech de-
mograficznych i społeczno-zawodowych, 
w oznaczonym momencie, na określo-
nym terytorium.
   Spisy realizowane są zgodnie z zalece-
niami i standardami organizacji między-
narodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia 
dokonywanie porównań międzynarodo-
wych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia 
(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w 
sprawie spisów powszechnych ludności 
i mieszkań, państwa członkowskie UE 
zobligowane są do zbierania danych sta-
tystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje 
unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie 
Europejskim przyznawane są m.in. w za-
leżności od liczby mieszkańców danego 
kraju, opracowanej na podstawie spisów 
ludności.
   Spisy powszechne to czas, kiedy pań-
stwo, zadając obywatelom kilka pytań, 
stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, 
„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy po-
wszechne obejmują całą populację ludno-
ści i mieszkań (w przypadku narodowego 
spisu powszechnego ludności i mieszkań) 
lub gospodarstw rolnych (w przypadku 
powszechnego spisu rolnego). Oznacza 
to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu 
powszechnego pochodzą od wszystkich 
obywateli. Co istotne, w przypadku wie-
lu cech demograficzno-społecznych, jak 

np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, spisy powszechne są 
dla państwa jedynym źródłem danych.
   Uzyskane podczas spisu powszechne-
go dane indywidualne są opracowywa-
ne i przedstawiane w postaci agregatów 
danych o różnych przekrojach i na róż-
nych poziomach podziału terytorialnego 
i administracyjnego kraju. Wyniki spisu 
umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowa-
nia przemian demograficznych i społecz-
nych w dowolnych przekrojach. Na ich 
podstawie rząd podejmuje najważniejsze 
decyzje gospodarcze i społeczne na kolej-
ne lata.
   Powszechny spis 
ludności powinien 
spełniać trzy wa-
runki: powszechno-
ści (obejmować całą 
ludność), jednocze-
sności (musi być 
przeprowadzony w 
określonym czasie), 
imienności (każda 
osoba ma zostać 
spisana z imienia i 
nazwiska). Dodat-
kowo w Polsce sto-
suje się zasady pe-
riodyczności (spisy 
odbywają się wg 
zaleceń ONZ co 10 
lat) oraz bezpośred-
niości (odpowiedzi 
na pytania spisowe 

udziela bezpośrednio osoba spisywana, w 
wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi do-
mownicy).
   Dane spisowe służą do konstruowania 
operatów losowania dla reprezentacyj-
nych badań społecznych, dlatego też tak 
ważne jest posiadanie przez GUS aktu-
alnego operatu (wykazu mieszkań i bu-
dynków), będącego podstawą do losowa-
nia prób do badań przeprowadzanych w 
okresach między spisowych. Dodatkowo, 
prowadzone przez statystykę publiczną 
coroczne badania bilansowe weryfikowa-
ne są wynikami spisów.(gus.gov.pl)

rozmaitości
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Musimy spisać się sami
Od 1 kwietnia do 30 czerwca potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021. Jak wyglądać będzie spis w warunkach pandemii?
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edukacja

   W ramach tej pierwszej te-
matyki uczniowie stworzyli 
prezentacje oraz wykonywali 
dodatkowe zadania z różnych 
przedmiotów (biologia, histo-
ria, geografia). W związku z 
realizacją części projektu zwią-
zanej z gotowaniem, benefi-
cjenci projektu uczestniczyli 
w kulinarnych warsztatach 
online, a także przygotowywa-
li przepisy po angielsku. Do-
datkowym, najtrudniejszym 
zadaniem (dla chętnych) było 
zrobienie filmu ukazującego i 
wyjaśniającego po angielsku 
sposób wykonania wybranej 
przez siebie potrawy. Przy-

słano cztery filmy, które zo-
stały nagrodzone. Uczniowie 
otrzymali książki kucharskie 
w języku angielskim. Miejmy 
nadzieję, że pomogą im one 
w dalszej kulinarnej karierze, 
zwłaszcza, że kolejne warszta-
ty już zaplanowane.
Projekt „How to Benefit from 
Distant Learning?”
realizowany jest w ramach 
Programu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności EN-
GLISH TEACHING,
którego krajowym operato-
rem jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju NIDA.
Opracowanie: Edyta Kłeczek   

Nagrody w projekcie
Projekt „How to Benefit from Distant Le-
arning” łączy w sobie tematykę naukową, 
z nieco bardziej przyziemnym, ale jakże 
smacznym, tematem gotowania.

   Na zajęciach uczniowie do-
wiedzieli się, ze sympatycy idei 
„zero waste” stosują w swoim ży-

ciu zasadę 5R, definiującą pod-
stawowe czynności, które warto 
wykonywać, aby nie zanieczysz-

Zero waste
„Zero waste’’ jest to idea i styl życia, w któ-
rym chodzi o maksymalne zmniejszenie ilości 
generowanych odpadów.

czać środowiska. Te zasady to:
Refuse (odmawiaj) –np. ulotek 
reklamowych, plastikowych na-
czyń jednorazowych.
Reduce (ograniczaj) – zasada ta 
zachęca do minimalizmu i ota-
czaniu się tylko niezbędnymi 
rzeczami.
Reuse (używaj ponownie) – 
zasada ta polega na używaniu 
na różne sposoby rzeczy, które 
mogą wydawać się śmieciami, 
np. opakowań wielorazowych  
(słoików, pudełek tekturowych, 
metalowych czy plastykowych 
opakowań).
Recycle (segreguj i przetwarzaj)
Rot (kompostuj) –to przerabia-

nie odpadków organicznych na 
naturalne nawozy.
   Swoje pomysły, jak można 
zasady 5R wprowadzić w życie 
mieszkając w Brzeźnicy ucznio-
wie przedstawili w postaci krót-
kich filmików, które można 
zobaczyć na stronie szkoły w 
zakładce język angielski oraz na 
szkolnym Facebooku.
   Projekt „Ekologiczne nastolatki 
w Brzeźnicy” realizowany jest
w ramach Programu Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności ENGLISH TEACHING,
którego krajowym operatorem 
jest Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA. Opracowanie: J. Wacław
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   Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego w klasie pierwszej w 
szkole w Sosnowicach, odbył się konkurs 
pt: ,,Klasowy Mistrz Kaligrafii „.
Celem konkursu było promowanie 
wśród uczniów idei pięknego pisania 
i rozpowszechnianie umiejętności 
kaligraficznych. Uczestnicy mieli za 
zadanie zmierzyć się z tekstem „Poznaję 
Polskę - wiersz o Polsce”, który miały być 
napisany piórem.
Zaszczytny tytuł „KLASOWEGO 
MISTRZA KALIGRAFII „ otrzymali: 
Wiktoria Holc oraz Oskar Bednarz. Na-
tomiast tytuł „KLASOWEGO WICEMI-
STRZA KALIGRAFII” zdobyli : Natalia 
Bogacka i Przemysław Jamro.
GRATULUJEMY !

Mistrzowie 
kaligrafii

   Karnawał to miła tradycja przepełniona 
muzyką i zabawą, gdzie ważnym elemen-
tem tego okresu są bale. Bal karnawa-
łowy to dla przedszkolaków niezwykły 
dzień, często wyczekiwany przez wiele 
tygodni.
   Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i 
skoczna muzyka – w takiej atmosferze 
bawiły się przedszkolaki 8 lutego podczas 

Bal w Brzeźnicy

balu karnawałowego.
Dzieci z dumą prezentowały swoje 
bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczest-
niczyły w tańcach, zabawach i konkur-
sach. Na twarzach wszystkich malował 
się uśmiech, który nie znikał mimo 
chwilowego zmęczenia. Bal był okazją do 
integracji i pozostawił wiele niesamowi-
tych wrażeń. Następny bal za rok. Już nie 
możemy się odczekać!
   Raz jeszcze dziękujemy wszystkim 

Rodzicom za przygotowanie dzieciom 
tak wspaniałych przebrań.
Opracowanie: Wychowawcy grup przed-
szkolnych

   8 marca to wyjątkowy dzień, szczegól-
nie dla wszystkich Pań, zarówno tych 
dużych jak i małych, ponieważ w tym 
dniu obchodzone jest Święto Wszystkich 
Kobiet, czyli Dzień Kobiet.   
   Przedszkolaki nie zapomniały o tym 
święcie. W tym uroczystym dniu chłopcy 
z wielką elegancją złożyli swoim kole-
żankom najserdeczniejsze życzenia i 
wręczyli drobne upominki. W tak miłej 
atmosferze rozpoczęliśmy wspólną zaba-
wę. Na dziewczęcych buziach uśmiech 
gościł przez cały dzień, a chłopcy okazali 
się niezwykle szarmanccy i uczynni. 
Opracowanie: S. Szydłowska 

Dzień Kobiet 
w Brzeźnicy

   Uczniowie klasy III ze szkoły w Łącza-
nach, zainspirowani omawianym na lek-
cjach tematem, ilustracjami, prezentacja-
mi i filmami edukacyjnymi, postanowili 
przygotować makiety średniowiecznych 
zamków. Kilkudniowe przygotowania 
przyniosły ciekawe efekty. W swoich 
pracach uczniowie próbowali odtworzyć 
charakterystyczne elementy budowy 
zamków z tamtej epoki tj. grube mury 
zakończone blankami, małe okienka, 
dziedziniec, wieże, baszty, most zwo-
dzony, fosa. Dzieci z wielkim zaangażo-
waniem wykonywały swoje prace, a nasi 
chłopcy zaczęli marzyć o tym, by cofnąć 
się w czasie i zostać rycerzami.

Rycerze z Łączan

Karnawałowa 
zabawa

W środę 10 lutego w naszym przedszkolu 
odbył się Bal Karnawałowy.
   Podczas balu karnawałowego dzieci 
mogły się stać postaciami z ulubionych 
bajek i nie tylko. Na salach przedszkol-
nych można było spotkać wróżki, księż-
niczki, motylki, piratów, policjantów, 
Spider-Mana, Batmana i wiele innych. 
   Dzieci jak zawsze świetnie się bawiły 
uczestnicząc wspólnie ze swoimi pania-
mi w tańcach oraz licznych zabawach 
ruchowych.
   Nie zabrakło słodkiego poczęstunku 
przygotowanego przez Radę Rodziców.

edukacja
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edukacja

Tegoroczne Święto Trzech Króli odbyło 
się z poszanowaniem zasad reżimu sani-
tarnego. Trzej Królowie w barwach czer-
wonych, niebieskich i zielonych przybyli 
uroczyście do kościoła parafialnego w 
Paszkówce, aby oddać pokłon Dziecię-
ciu. Społeczność Sosnowic pod wodzą 
Króla Baltazara w asyście chorążych była 
reprezentowana przez rodziców uczniów 
naszej Szkoły: Rafała Antosa, Wiesława 
Dywana, Pawła Jachymczyka i Witolda 
Wacława.

Trzej Królowie

   Dzieci z oddziału przedszkolnego „Mi-
sie” wybrały się z wizytą do PWD „Mali 
Giganci” w Paszkówce.
   Wspólnie z Panią Kasią z placówki ro-
biliśmy sztuczny śnieg. Lepienie i formo-
wanie śnieżnych kul, z których powstały 
bałwanki, sprawiło dzieciom wiele rado-
ści. Na koniec bałwanki zostały udeko-
rowane wełnianymi czapeczkami. Praca 
ze sztucznym białym puchem to świetna 
zabawa sensoryczna nie tylko dla przed-
szkolaków. 

Misie z wizytą

Bal w Marcyporębie

   W śnieżny i bardzo mroźny tłusty 
czwartek przedszkolakom, a następnie 
pierwszo- i drugoklasistom w tym dniu 
było bardzo gorąco, wręcz upalnie. Spra-
wiły to tańce, harce i hulanki na karna-
wałowym balu. W przerwie żywiołowej 
zabawy wszyscy zajadali się pysznymi 

pączkami i faworkami, zwanymi u nas 
chrustami. Było bardzo kolorowo od 
serpentyn, wstążek i baloników oraz po-
mysłowych, wielobarwnych kostiumów 
karnawałowych. Skoczne i różnorodne 
melodie wszystkich wprawiły w świetny 
nastrój, tak, że nogi same rwały się do 
tańca. I o to przecież chodziło, czyż nie?

   Obecna sytuacja pandemiczna unie-
możliwiła nam wycieczki do teatru, ale 
nic nie stanęło na przeszkodzie, aby 
wybrać się tam wirtualnie. Stało się to 
dzięki projektowi „Spektakl z klasą”, 
który oferuje Teatr Groteska.
11 marca uczniowie klas 1-3 szkoły w 
Sosnowicach zapełnili wirtualną widow-
nię Groteski oglądając przedstawienie 
„Dzikie Łabędzie” na motywach baśni 
Hansa Christiana Andersena. Spektakl 
bogaty w skoczne piosenki, piękne 
kostiumy i choreografie przeniósł nas w 
magiczne miejsca, które przypadły do 
gustu młodym widzom.

Spektakl online

   Uczniowie klas I -III szkoły w Sosnowi-
cach wraz z wychowawczyniami realizowali 
podczas zajęć ogólnopolski program „Dziel 
się uśmiechem”. Głównym celem tego 
programu jest budowanie wśród uczniów 
świadomości, jak ważna jest troska o zdro-
we zęby oraz jak skutecznie dbać o higienę 
jamy ustnej. Podczas zajęć poruszane były 
zagadnienia z zakresu profilaktyki i higieny 
jamy ustnej, zbilansowanej, zdrowej diety 
oraz aktywnego stylu życia.
   Każdy uczestnik otrzymał zestaw do 
pielęgnacji zębów składający się ze szczotki i 
pasty do zębów oraz bezcukrowej gumy do 

żucia, a także materiały edukacyjne zawarte 
w książeczce „Ja i moje zęby”. Materiały 
zostały przygotowane tak, aby w ciekawy 
sposób pokazać uczniom najważniejsze 
zasady oraz zalety dbania o zęby.
   Realizacja programu „Dziel się uśmie-
chem” odbywa się w szkołach podstawo-
wych dzięki inicjatywie Polskiego Czerwo-
nego Krzyża.

Dziel się uśmiechem

   Z okazji Walentynek uczniowie klas 
I – III szkoły w Sosnowicach mieli okazję 
wykonać kartki dla swoich koleżanek i 
kolegów i wrzucić je do przygotowanego 
pudełka w ramach „Poczty walentynko-
wej”.Pomocnicy św. Walentego sprawili, 
że walentynki trafiły do adresatów, co 
sprawiło wszystkim dużo radości.

Na Walentynki
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kultura

   Kolędowanie jest zwyczajem 
bożonarodzeniowym, głęboko 
zakorzenionym w  polskiej tra-
dycji. Chyba wszyscy lubimy 
śpiewać kolędy i pastorałki. Dało 
się to zauważyć po ilości nagrań, 
które do nas napłynęły z różnych 
części Polski. Komisja konkurso-
wa w składzie: Katarzyna Szybi-
sty i Bartłomiej Banaś miała za 
zadanie odsłuchać 74. muzyczne 
prezentacje, które oceniane były 
w pięciu kategoriach wiekowych: 
przedszkole i kl. „0”, kl. I-III, kl. 
IV-VI, kl. VII-VIII oraz szko-
ły ponadpodstawowe. Komisja 
oceniała młodych wykonawców 
biorąc pod uwagę m.in.: inter-
pretację wokalną, muzyczną 
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Poniżej prezentujemy werdykt 
jury:
Grupa I - Przedszkole + kl. „0”
I miejsce  - Gabriela Pres Sie-
mianowickie Centrum Kultury 
(„Maleńki Jezu”)
II miejsce  - Gabriela Michalec 
ZSP Ryczów („Podarunki z nie-
ba”)
II miejsce - Oliwia Kutaj oddział 
przedszkolny SP Sosnowice 
(„Zostań Jezu mym Bracisz-
kiem”)
II miejsce - Agata i Alicja Warze-
cha Spytkowice („Zostań Jezu 
mym Braciszkiem”)
II miejsce  - Grupa „Pszczółki” 
ZSP PS Tłuczań („Bosy Pastu-
szek”) w  składzie: Antoni Ko-
złowski, Maja Witek, Franciszek 
Witek, Aleksander Augustyniak, 
Filip Gąsior, Kornelia Gąsior, Ja-
kub Kłaput, Alicja Leśniak, Emi-
lia Walczyk
III miejsce  - Ewa Ujma MDK 
„Bogudzice-Zawodzie” w  Kato-
wicach („Gdy zapada grudniowa 
noc”)
III miejsce - Alicja Wróblewska 
ZSP PS Brzeźnica („Gdy śliczna 

Panna”)
III miejsce - Gabriela Załusińska 
ZSP PS Brzeźnica („Była noc”)
III miejsce  – Michalina Ochał 
oddział przedszkolny SP Sosno-
wice („Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”)
III miejsce  - Grupa „Misie” 
i  „Pszczółki” ZSP PS Brzeźnica 
(„Nie płacz Jezu”)
Wyróżnienie - Martyna Mąsior-
ska ZSP PS Brzeźnica („Przybie-
żeli do Betlejem”)
Wyróżnienie - Klaudia Sołtysiak 
ZSP PS Brzeźnica („Przybieżeli 
do Betlejem”)
Wyróżnienie  - Filip Szczygieł 
ZSP w Graboszycach („Przybie-
żeli do Betlejem”)
Wyróżnienie  - Patrycja Orda 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Spytkowicach („Jadą Kolędni-
cy, jadą”)
Wyróżnienie - Grupa „Motylki” 
ZSP PS Tłuczań („Świeć gwiaz-
deczko”) w składzie: Lena Mar-
kuś, Zuzanna Gruca, Lilianna 
Medoń, Katarzyna Martela, Ma-
ria Kozieł, Gloria Meres, Nikola 
Żmuda
Wyróżnienie – Grupa „Pszczół-
ki” oddział przedszkolny SP So-
snowice („Nadchodzi niezwykły 
czas”)
 Grupa II – kl. I-III
I miejsce - Katarzyna Wojtulska 
Siemianowickie Centrum Kul-
tury („Kolędowy czas”)
I miejsce - Antonina Panek Za-
tor („Betlejemskie pole”)
II miejsce - Martyna Nawieśniak 
CKiP Brzeźnica („Pastorałka od 
serca do ucha”)
III miejsce  - Lena Gwóźdź SP 
Paszkówka („Nie było miejsca 
dla Ciebie”)
III miejsce  - Lena Nowotarska 
SP w Grodzisku („Pastorałka od 
serca do ucha”)
III miejsce  - Nikola Ciernia 

CKiP Brzeźnica („Lulilanka-Gu-
zowianki”)
Wyróżnienie - Milena Skrzyńska 
ZSP Witanowice („Bosy Pastu-
szek”)
Wyróżnienie  - Antonina Ba-
rzycka CKiP Brzeźnica („Bosy 
Pastuszek”)
Wyróżnienie  - Lena Wilk Sie-
mianowickie Centrum Kultury 
(„Całą noc padał śnieg”)
Wyróżnienie  - Natalia Ujma 
MDK „Bogucice-Zawodzie” 
w Katowicach („Wigilia dla wę-
drowca”)
Wyróżnienie  - Emilia Szczygieł 
ZSP Graboszyce („Mała Stajen-
ka”)
 Grupa III – kl. IV-VI
I miejsce  - Alicja Wasielewska 
MDK „Bogucice-Zawodzie” 
w Katowicach („Aniołeczki”)
II miejsce - Nadia Pawełek Zator 
(„Kołysanka dla Jezusa”)
III miejsce  - Aleksandra Juch-
niewicz Prywatna Szkoła Mu-
zyki w Szczecinie („Gdy śliczna 
Panna”)
III miejsce  - Julia Wilk MDK 
„Bogucice-Zawodzie” w  Kato-
wicach („Kolęda cisza”)
III miejsce  - Julia Kurczyńska 
i Paulina Długosz Siemianowic-
kie Centrum Kultury („Wśród 
nocnej ciszy”)
Wyróżnienie  - Maria Wnęk 
GOK Spytkowice („Szczęśli-
wych dni”)
Wyróżnienie  - Amelia Berniak 
GOK Spytkowice („Hej ludzie 
idą święta”)
Wyróżnienie  - Paweł Madzia 
Nowy Sącz („Bóg się rodzi”)
Wyróżnienie  - Anna Rachwał 
MDK „Bogucice-Zawodzie” 
w  Katowicach („Mario, czy już 
wiesz?”)
Wyróżnienie  - Emilia Pregiel 
MDK „Bogucice-Zawodzie” 
w Katowicach („A kiedy wigilii 

przyjdzie czas”)
Wyróżnienie  - Natalia Srokosz 
CKiP Brzeźnica („Kołysanka dla 
Dzieciątka”)
 
Grupa IV – kl. VII-VIII
I miejsce  - Natalia Kosmowska 
SP Opatkowice („Kołysanka Jó-
zefa”)
I miejsce  - Aleksandra Wójto-
wicz SP Tomaszów Lubelski 
(„Mizerna cicha”)
II miejsce  - Julia Rączka SP nr 
33 Bielsko-Biała („Złota Jerozo-
lima”)
II miejsce  - Patrycja Sinicka 
MDK „Bogucice-Zawodzie” 
w Katowicach („Mizerna cicha”)
II miejsce  - Zuzanna Załucka 
Siemianowickie Centrum Kul-
tury („Kołysanka dla Jezusa”)
II miejsce  - Julia Błachut CKiP 
Brzeźnica („Teraz śpij Dziecino 
mała”)
III miejsce - Nikola Ciepły ZSP 
Brzeźnica („Mizerna cicha”)
III miejsce  - Zuzanna Słoma 
GOK Spytkowice („Pastorałka 
braterska”)
 Grupa V – szkoły ponadpodsta-
wowe
I miejsce - Martyna Czernik Sie-
mianowickie Centrum Kultury 
(„Mario, czy już wiesz”)
II miejsce - Aleksandra Bielewicz 
Studio wokalne Dom Kultury 
Komorowice w  Bielsku-Białej 
(„Nie było miejsca dla Ciebie”)
III miejsce  - Anna Garbień Li-
ceum Bielsko-Biała („Gdy się 
Chrystus rodzi”)
Wyróżnienie  - Karolina Piór-
kowska GOK Spytkowice 
(„Boży Blues”)
   Serdecznie gratulujemy nagro-
dzonym! Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz ich opieku-
nom za trud włożony w  przy-
gotowanie się do konkursu oraz 
realizacje nagrań.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy od wielu lat jest organizatorem Konkursu Kolęd i Pastora-
łek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja pod hasłem: „Hej! Kolędy już czas” okazała się jubile-
uszowa, gdyż zorganizowana została po raz piętnasty. Przesłuchania konkursowe miały odbyć się 31 
stycznia 2021 r. w sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy, lecz niestety ze względu na trudną sytuację 
epidemiczną zostały one przeprowadzone w formie online.

XV Konkurs Kolęd i Pastorałek w Brzeźnicy
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