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Wielkanoc przypomina nam, że nigdy Wielkanoc przypomina nam, że nigdy 
nie należy tracić nadziei, ponieważ nie należy tracić nadziei, ponieważ 
bez względu na to, jak ciemna jest bez względu na to, jak ciemna jest 
drogą, którą się poruszamy, na jej drogą, którą się poruszamy, na jej 
końcu zawsze znajduje się światło. końcu zawsze znajduje się światło. 

Niech wszystkie modlitwy się spełnią. Niech wszystkie modlitwy się spełnią. 
Wesołych świąt wielkanocnych!Wesołych świąt wielkanocnych!

Jadwiga KoziołJadwiga Kozioł
PrzewodniczącaPrzewodnicząca

Rady Gminy Brzeźnica Rady Gminy Brzeźnica 

Bogusław AntosBogusław Antos
Wójt Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica

Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości Życzymy Wam chwili refleksji i chwil radości 
spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole. spędzonych wspólnie przy rodzinnym stole. 

Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie dla Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie dla 
Was wiosenne kwiaty radości, miłości, Was wiosenne kwiaty radości, miłości, 

pokoju i szczęścia.pokoju i szczęścia.

Dyrektor CKiP w Brzeźnicy Kazimierz MostowikDyrektor CKiP w Brzeźnicy Kazimierz Mostowik
wraz z pracownikamiwraz z pracownikami

Redakcja gazety Redakcja gazety 
Taka Malownicza GminaTaka Malownicza Gmina
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   Współorganizatorami spo-
tkania byli: Wójt Gminy 
Brzeźnica, ZETFIT Monika 
Giza, 51 Drużyna Harcerska 
„Wędrownicy” z Brzeźnicy i 
17 Gromada Zuchowa „Dziel-
ne Lwy” z Brzeźnicy. Wójt 
Gminy Brzeźnica Bogusław 
Antos serdecznie przywitał 
przybyłych gości z Ukrainy 
oraz Przewodniczącą Rady 
Gminy Brzeźnica Jadwigę Ko-
zioł i Radną Gminy Brzeźnica 

Barbarę Ewiak. Wraz z Kie-
rownikiem Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Grze-

gorzem Wojtasem przekazali 
kilka ważnych i potrzebnych 
informacji dla uchodźców z 

Ukrainy m.in.: dotyczących 
pomocy finansowej, formal-
ności administracyjnych 
związanych z nadaniem nu-
meru pesel oraz medycznych. 
W tłumaczeniu przekazy-
wanych informacji bardzo 
pomocna była pochodząca z 
Ukrainy pani Anastazja, któ-
ra została z nami do końca 
imprezy. Po krótkiej części 
oficjalnej Dyrektor Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeź-

nicy zaprosił wszystkich do 
wspólnej zabawy. A działo się 
sporo i było w czym wybierać. 

Odbywały się warsztaty ori-
gami, był specjalny kącik do 
malowania twarzy, podczas 

trwających warsztatów pla-
stycznych można było pokolo-

rować folkowe torby, a w rytm 
energetycznej muzyki można 
było zatańczyć z Moniką Gizą. 
W Galerii Polsko-Słowackiej 
w Brzeźnicy przygotowany był 
kącik zabaw, gdzie można było 
zagrać w wielkogabarytowe 
bierki, kółko i krzyżyk, ukła-

dać drewniane klocki Jenga. 
Dla najmłodszych dzieciacz-
ków przygotowany był rów-
nież pokój zabaw z basenem 
wypełnionym kulkami, mi-
niaturkowym domkiem oraz 
bujaczkami i zjeżdżalniami. 
Odbyła się też konkurencja 
sprawnościowa dla dorosłych. 

Wzięły w niej udział mamy 
i babcie, których zadaniem 

było ułożenie wieży z klocków 
za pomocą gry integracyjnej 
„Wieża”. Oj było dużo śmiechu 
przeplatającego się ze skupie-
niem. Przygotowaliśmy rów-
nież stoisko z kawą, herbatą, 
zimnymi napojami oraz słod-
kimi i słonymi przekąskami. 

Cieszymy się ogromnie i dzię-
kujemy za tak liczny udział w 
przygotowanych atrakcjach. 
Mamy nadzieję, że udało nam 
się sprawić choć trochę rado-
ści i rozrywki gościom z Ukra-
iny.

Polska - Ukraina, Ukraina -Polska
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zorganizowało dla naszych ukraiń-
skich gości Polsko-Ukraińskie spotkanie, które odbyło się 29 marca 2022 r. w 
sali widowiskowej.
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USŁUGI ŚWIADCZONE  
W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Od dnia 2 sierpnia 2021 r. Ośrodek 
Zdrowia z Kossowej został przeniesiony
Przychodnia czynna: 
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Rejestracja telefoniczna tel. 33 841 07 13 
od godziny 9:00
- świadczenia lekarskie podstawowej 
opieki zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarskie podstawo-
wej opieki zdrowotnej
- wizyty domowe
- badania okresowe (medycyna pracy)
- badania kierowców i kandydatów na 
kierowców
- pobieranie materiału do badań labora-
toryjnych
- profilaktyka
Stomatolog w godzinach:
pon. 8:00 – 14:30
wt. 10:30 – 17:00
śr. 8:00 – 14:30
czw. 8:00 – 15:30
pt. 8:00 – 17:30
Wkrótce prywatne usługi:
- ginekologiczne
- kardiologiczne
Szczegóły i pozostałe informacje można 

uzyskać pod numerem tel.: 33 841 07 13
PROFIZJO REHABILITACJA:
tel. 575 277 832
Czynne:
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
Zakres usług (prywatne w bardzo atrak-
cyjnych cenach):
• Tlenoterapia (Komora Hiperbaryczna 
oraz koncentrator tlenu)
• Masaż wirowy kończyn dolnych
• Masaż wirowy kończyn górnych
• Masaż ręczny
• Krioterapia
• Sollux
• Laser
• Ultradźwięki
• Magnetoterapia
• Elektroterapia (tens, trabert, jonofore-
za, elektrostymulacja, interferencja)
• Kinezyterapia (ćwiczenia prowadzone, 
ćwiczenia manualne, ćwiczenia w odcią-
żeniu, mobilizacja)
• taping
SALON OPTYCZNY EYE – CARE
tel. 798 587 703
Czynne:
pon. ,wt. , czw., pt. 8:30 – 16:30
śr. 8:30 – 18:00
Zakres usług (prywatne):

- bezpłatne badanie wzroku
- dobór soczewek kontaktowych 
- dobór okularów korekcyjnych 
W ofercie firmy również:
- okulary przeciwsłoneczne 
- akcesoria do okularów 
Wykonujemy także naprawy okularów 
korekcyjnych.
Gminne Centrum Usług 
Wspólnych
tel. 33 823 24 24
Dyrektor - Księgowość : wewnętrzny 40
Pracownicy: wewnętrzny 41
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
tel. 33 823 23 83
Kierownik: tel. 33 823 23 83
Księgowość : wewnętrzny 31 oraz 32
Pracownicy 1: wewnętrzny 33
Pracownicy 2: wewnętrzny 34
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej – Zasiłki Socjalne
tel. 33 823 23 82
Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych
tel. 33 872 00 01

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brzeźnicy

   W naszej gminie z deklara-
cjami nie jest dobrze. Brzeźni-
ca jest dopiero na 143 (na 182) 
miejscu w naszym wojewódz-
twie! Na 5617 punktów adre-
sowych złożone zostały 1332 
deklaracje, co stanowi 23% 
(stan na 9 kwietnia 2022 r.). 
   Przypominamy i apeluje-
my! Informację o  używanych 
i  posiadanych urządzeniach 
grzewczych powinien przeka-
zać każdy właściciel budynku 

mieszkalnego lub niemiesz-
kalnego. W przypadku budyn-
ków wielorodzinnych obowią-
zek ten powinien wypełnić 
zarządca zbiorczo dla części 
lub całego budynku. Do bazy 
należy zgłosić wszystkie uży-
wane źródła ogrzewania, takie 
jak sieć ciepłownicza, kocioł 
grzewczy z wymienieniem 
jego typu, piec węglowy, pod-
grzewacz czy kominek. Trzeba 
zarejestrować także odna-

wialne źródła energii: pompy 
ciepła, geotermię, panele sło-
neczne podgrzewające wodę, 
z wyjątkiem fotowoltaiki.
   Każdy właściciel lub zarządca 
już użytkowanego i ogrzewa-
nego budynku ma obowiązek 
złożenia deklaracji w  wersji 
elektronicznej lub papierowej 
do 30 czerwca 2022 roku. W 
przypadku nowych instalacji 
termin ten wynosi 14 dni od 
uruchomienia źródła ciepła.

   Źródło ogrzewania można 
zgłosić w formie papierowej 
lub za pośrednictwem stro-
ny  https://www.zone.gunb.
gov.pl.  Aby skorzystać z elek-
tronicznej formy zgłoszenia 
należy posiadać profil zaufany 
lub e-dowód. Osoby chcące 
złożyć deklarację papierową 
muszą wypełnić formularz i 
wysłać go pocztą albo dorę-
czyć do urzędu gminy.

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych 
przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł. 

Zostało niewiele czasu. Będą kary!
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Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – 
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

    Miesięczna wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pochodzącymi 
od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych liczona jest 
według liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieru-
chomość razy stawka opłaty.
   Od 1 stycznia 2022r. wynosi 
dla nieruchomości zamieszka-
łych:
- 26 zł ( kompostownik )
- 29 zł ( brak kompostownika )
- 58 zł  jeżeli właściciel nie-
ruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpa-
dów komunalnych w  spo-
sób selektywny (oddaje tylko 
odpady zmieszane).   Osoby, 
które do tej pory oddawały 

bioodpady, a  teraz zdecydu-
ją się na ich kompostowanie 
zobowiązane są do złożenia 
nowej deklaracji.  Deklaracje 
należy składaćw terminie od 3 
stycznia 2022r. do 21 stycznia 
2022r.  W  trakcie roku, rów-
nież istnieje możliwość zmia-
ny deklaracji.
   Zmiana wysokości staw-
ki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
ustalona przez radę gminy na 
rok 2022 r. nie wiąże się z ko-
niecznością składania nowych 
deklaracji  przez właścicieli 
nieruchomości, jeżeli nie zaj-
dą żadne inne zmiany mające 
wpływ na wyliczenie wysoko-
ści opłaty.

Nowe stawki 
za śmieci
Od stycznia obowiązują nowe stawki za śmie-
ci. Jak informuje Urząd, wzrost stawek opłat 
jest wynikiem przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego na odbiór i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

   Remont polegał na uzupeł-
nieniu ocieplenia dachu, ma-
lowaniu sufitu, malowaniu 

ścian po usunięciu ubytków 
i  pęknięć, wykonaniu dodat-
kowej mechanicznej wentyla-

Sala po remoncie
W marcu przeprowadzony został remont 
generalny sali gimnastycznej w szkole w Łą-
czanach. 

   Całkowity koszt zadania wy-
nosi 4 977 314,10 zł.
   Roboty budowlane trwają od 
jesieni. W  ramach inwestycji 
powstaje nowoczesny budy-
nek o  powierzchni użytkowej 
955,48 m2 z pełnowymiarową 
salą gimnastyczną z  widow-
nią, łącznikiem do istniejące-

go budynku szkoły oraz zaple-
czem parkingowym.
   W nowym obiekcie ucznio-
wie będą mieli lekcje wycho-
wania fizycznego, a  po za-
mknięciu szkoły z  hali będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
gminy.

Ostatnia sala 
w gminie
Mimo zmiennej aury pogodowej postępują 
prace wykonywane przez Firmę Budowa + 
Tomasz Szybiak z Marcyporęby, realizują-
cej budowę jednej z największych inwestycji 
gminnych - sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani.

cji, naprawie oświetlenia.
- Społeczność szkolna Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Łączanach   dziękuje Panu 
Wójtowi za modernizację 
i podniesienie komfortu pracy 
- czytamy na stronach szkoły. 

Już wkrótce będzie można na 
własne oczy zobaczyć efekty 
remontu. 26 kwietnia w wyre-
montowanej sali odbędzie się 
X Gminny Turniej Sprawno-
ściowy
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Z diariusza 
Wójta

5 stycznia
Spotkanie z projektantem oraz inspek-
torem nadzoru budowlanego w sprawie 
dostosowania budynku Urzędu Gminy 
do wymagań służących dostępności, 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
oraz do wymagań związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19

12 stycznia
Spotkanie z przedstawicielami firmy 
transportowej dotyczące komunikacji 
zbiorowej na terenie Gminy Brzeźnica

13 stycznia
Spotkanie z projektantem oraz inspek-
torem nadzoru budowlanego w sprawie 
dostosowania budynku  byłego budynku 
administracyjnego GOPS do wymagań 
służących dostępności, osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami oraz do wymagań 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19

17 stycznia
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie  Komisji Skarg i Wniosków
Wizja lokalna w sprawie funkcjonowa-
nia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów w 2022 roku
Spotkanie z wykonawcą w sprawie od-
bioru gwarancyjnego na Dworcu Cen-
trum Komunikacji Zbiorowej w Brzeź-
nicy

18 stycznia
Posiedzenie Komisji  Planowania , Bu-
dżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego

19 stycznia
Udział w VII Posiedzeniu Konwentu 
Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wado-
wickiego
XXXIX  Sesja Rady Gminy 

27 stycznia
Udział w wideokonferencji organizo-
wanej przez GDDKiA w Krakowie dot. 
drogi ekspresowej S7 na odcinku Kra-
ków-Myślenice

3 lutego
Udział w spotkaniu Stowarzyszenia 
Dolina Karpia dot. spraw bieżących, 
naborów na infrastrukturę oraz tematu 

   Urząd Gminy Brzeźnica informuje, że w 
pokoju nr 1 oraz 2 trwa rejestracja wnio-
sków o nadanie numeru PESEL (dorośli, 
dzieci) – ze statusem „UKR”, w  związku 
z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
Numer PESEL jest niezbędny obywate-
lom Ukrainy w  celu realizacji wszelkich 
świadczeń jakie gwarantuje specustawa 
o pomocy obywatelom Ukrainy.
   UWAGA! Dotyczy tylko cudzoziemców 
przekraczających granicę RP bezpośred-
nio z Ukrainy, po 24 lutym 2022 r.
   Papierowy wniosek  składa się osobi-
ście – wniosek można pobrać w Urzędzie 
Gminy Brzeźnica lub pobrać do wydruku 
w wersji elektronicznej. 
Do wniosku należy dołączyć:
– zdjęcie biometryczne,
– dokument podróży, Kartę Polaka lub 
inny dokument ze zdjęciem umożliwia-
jący ustalenie tożsamości (dzieci-akt uro-
dzenia)
    Podczas składania wniosku pobiera się 
odciski palców. Nie dotyczy to dzieci po-
niżej 12 roku życia oraz osoby, od której 

pobranie odcisków palców jest fizycznie 
niemożliwe.
Składając wniosek warto podać swój ad-
res mailowy i  numer telefonu oraz wy-
razić zgodę na założenie profilu zaufa-
nego. Profil ułatwia załatwianie różnych 
formalności przez Internet (np. wniosek 
o świadczenia pieniężne).
 UWAGA !!
 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie speł-
niające wymagania, jak do dowodu osobi-
stego. Uchodźcy będą mogli je bezpłatnie 
wykonać w  Urzędzie Gminy Brzeźnica 
w dniach:
20.04.2022 (środa) w godz. 7:30 – 15:00,
21.04.2022 (czwartek) w  godz. 7:30 – 
15:00,
28.04.2022 (czwartek) w  godz. 7:30 – 
15:00,
   Gmina Brzeźnica oferuje ciągłą pomoc 
humanitarną dla ofiar wojny z  Ukrainy. 
W  miarę posiadanych miejsc oferujemy 
zakwaterowanie wraz z wyżywieniem.
   Z kolei wszystkie osoby zainteresowane 
uzyskaniem pomocy w postaci darów czy 

Pomagamy 
Ukrainie

Ponad 260 obywateli Ukrainy zamieszkało w 
naszej gminie. Mieszkańcy okazali wielkie, 
otwarte serce tym, którzy musieli uciekać przed 
okropieństwami wojny. 
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Z diariusza 
Wójta c.d.
kolejnego okresu programowania na lata 
2021-2027

5 lutego
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Tłu-
czań

9 lutego
Spotkanie z przedstawicielem Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji dot. 
współpracy 

11 lutego
Udział w wideokonferencji  Forum Wój-
tów, Burmistrzów i Prezydentów Mało-
polski 
Spotkanie z Posłem na Sejm Krzysztofem 
Kozik dot. bieżących spraw gminy 

15 lutego
Udział w spotkaniu z Dyrektorem ZSP 
w Brzeźnicy oraz wykonawcą drogi dot. 
ustalenia strategii realizacji prac przy re-
moncie drogi powiatowej w celu uniknię-
cia zakłóceń funkcjonowania placówki

16 lutego
Spotkanie z Komendantem PSP w Wado-
wicach dot. nowej ustawy w sprawie do-
datku do emerytur dla strażaków 

18 lutego
Spotkanie z dyrektorami szkół w Brzeźni-
cy i Łączanach dot. rozszerzenia działal-
ności funkcjonowania placówek wsparcia 
dziennego 
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

19 lutego
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Łą-
czany
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP 
Brzezinka

21 lutego
Udział w spotkaniu z dyrektorem GZU  
w prawie planów inwestycyjnych związa-
nych z rozbudową kanalizacji w Brzeźnicy

22 lutego
Posiedzenie Komisji  Planowania , Budże-
tu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego

23 lutego
XL  Sesja Rady Gminy 

25 lutego
Spotkanie w sprawie planowanego remon-
tu dot. dostosowania budynku Urzędu 

pomocy finansowej wynikającej z ustawy 
z  dnia 12 marca 2022 r. o  pomocy oby-
watelom Ukrainy w  związku z  konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa proszone są o  kontakt z  Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeź-
nicy, tel. 33 823 23 83 w. 30, 31, 33, 34.
Dary wydawane są codziennie w  godzi-
nach pracy ośrodka.

   Urząd Gminy wspólnie z  wszystkimi 
jednostkami Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz innymi organizacjami z terenu 
Gminy Brzeźnica od 28 lutego br. organi-
zował w remizach, szkołach i plebaniach 
zbiórkę środków 
czystości, żyw-
ności, koców, 
odzieży w celach 
pomocy Ukra-
inie. Część da-
rów przekazana 
już została do ro-
dzin ukraińskich 
przebywających 
na naszym tere-
nie.
Dla Ukrainy 
zbierane są:
- środki czysto-
ści w  małych opakowaniach – mydła, 
proszki, płyny do mycia i prania
- ręczniki, ścierki, chusteczki higienicz-
ne, artykuły higieniczne, pasty do zębów, 
szczoteczki, ręczniki papierowe,
- konserwy, sucha żywność, batony, zupy 
w proszku, woda w małych butelkach
- zestawy medyczne, apteczki, środki opa-
trunkowe, bandaże, środki dezynfekują-
ce, plastry,
- świece, zapalniczki, zapałki

- koce, śpiwory, folie termiczne, karimaty.
   Na koniec marca w Gminie Brzeźnica 
przebywało ok. 250 osób. Zdecydowana 
większość mieszka w domach prywat-
nych. Ok. 50 osób mieszka w obiektach 
komunalnych. W większości są to kobiety 
i dzieci. Mężczyzn jest niewielu. - Pod-
czas spotkania integracyjnego dużo roz-
mawialiśmy na temat problemów, z któ-

rymi borykają 
się uchodźcy. 
Wszyscy mają 
dach nad głową, 
mają zapew-
nione jedzenie 
i zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb. Wielu z 
nich rozpoczęło 
już pracę, bądź 
szuka pracy. 
Mają w związku 
z tym problemy 
z komunikacją, 
dojazdem do 
pracy. Stara-
my się, na ile to 
możliwe, poma-

gać i w tym zakresie - mówi Wójt Bogu-
sław Antos. 
- Cieszę się, że z tak wielkim sercem i za-
angażowaniem odpowiadacie drugiemu 
człowiekowi, dbając o  godność ludzką 

niosąc pomoc uchodźcom z  Ukrainy. 
Informuję, że Gmina Brzeźnica nadal 
będzie prowadziła zbiórki darów w Urzę-
dzie Gminy i  Centrum medyczno-reha-
bilitacyjnym w  Brzeźnicy w  godzinach 
pracy. Dziękuję Wszystkim darczyńcom 
oraz osobom zaangażowanym w zbiórkę 
za dotychczasową pomoc dla uchodźców 
z Ukrainy - dodaje Wójt Bogusław Antos.
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rozmaitości

Z diariusza 
Wójta c.d.
Gminy do wymagań służących dostępno-
ści osobom ze szczególnymi potrzebami 
oraz do wymagań związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19

26 lutego
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w 
Sosnowicach

3 marca
Spotkanie z Sołtysami Gminy Brzeźni-
ca w sprawie organizacji pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy

4 marca
Akt notarialny Rep. A Nr 1249/2022 z 
dnia 04.03.2022r. - umowa nieodpłatne-
go przekazania nieruchomości działki nr 
726/52 poł. w Wyźrale zajętej pod dro-
gę wewnętrzną od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa  w Krakowie
Akt notarialny Rep. A Nr 1240/2022 z 
dnia 04.03.2022r. - umowa darowizny 
działek nr 448/9, 1223/2 poł. w Wyźrale 
zajętych pod drogę wewnętrzną od osób 
fizycznych

5 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w 
Bęczynie

6 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w 
Brzeźnicy

7 marca
Udział w spotkaniu Stowarzyszenia „Fo-
rum Małopolski Zachodniej” dot.  poten-
cjału turystycznego Małopolski Zachod-
niej

9 marca
Spotkanie z przedstawicielem Firmy 
Drogbud w sprawie wykonania remontu 
parkingu przy ZSP w Brzeźnicy 
Udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem 
Województwa Małopolskiego dot. po-
łączeń kolejowych na odcinku Skawina-
-Oświęcim

10 marca
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej 
w Tłuczani 
Udział w wizji lokalnej dot. oceny stanu 
technicznego mieszkania komunalnego 
w Tłuczani

    Mieszkańcy w  godzinach od 5:20 do 
16:09  będą mogli korzystać z  transportu 
przez sołectwa: Brzeźnica, Marcyporęba, Ba-
chorowice, Nowe Dwory, Tłuczań i Wyźrał. 
W celu zapewnienia dogodnej komunikacji 
na trasie powstał nowy przystanek autobu-
sowy przy Centrum Medyczno – rehabilita-
cyjnym w Brzeźnicy, który umożliwi miesz-
kańcom bezpośredni dojazd do Ośrodka 
Zdrowia, rehabilitacji , Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, banku, 
poczty itp. czy też przesiadki na kursy w stro-
nę Krakowa czy Wadowic.
   Informujemy również, że od dzisiaj ru-
sza komunikacja publiczna zorganizowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, na trasie Spytkowice-Łącza-
ny-Kraków. Będzie to 10 par kursów dzien-
nie i 5 par w soboty, niedziele i święta.
    Przypominamy, że w styczniu br. zostały 
uruchomione już trzy linie komunikacyjne:
Brzeźnica – Łączany – Brzeźnica,

Brzeźnica – Sosnowice – Brzeźnica,
Brzeźnica – Wyźrał – Brzeźnica.
     Gmina dopłaca do tych przedsięwzięć, 
ale na powyższe kursy otrzymała również 
dofinansowanie ze środków budżetu pań-
stwa w ramach dopłaty z Funduszu rozwo-
ju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej.
   Ponadto mieszkańcy Łączan i  okolic od 
dnia kwietnia 2021 roku mogą korzystać 
z  nowych połączeń autobusowych na linii 
Spytkowice - Kraków przez Łączany, Ruso-
cice, Piekary i  Wołowice świadczone przez 
Przewoźnika Globus Marzena Szczurek.
Oczywiście, nadal czynimy też starania, aby 
jak najszybciej uruchomić aglomeracyjne 
połączenie linii kolejowej nr 94.
   Rozkłady jazdy można pobrać ze strony in-
ternetowej Urzędu Gminy Brzeźnica.
   Do pełni szczęścia barkuje już tylko szyb-
kich, częstych i regularnych połączeń kolejo-
wych z Krakowem i Oświęcimiem. 

Coraz lepsza 
komunikacja
Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że od 1 kwietnia 2022r. 
ruszyła kolejna linia gminnej komunikacji publicznej: Brzeźni-
ca – Tłuczań –Brzeźnica. Będzie to 17 par kursów dziennie od 
poniedziałku do piątku.

   Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i  Autostrad wy-
brała wykonawcę realizacji 
inwestycji -firmę SARIVO IN-
FRASTRUKTURA z  Krakowa 
z którą jeszcze w marcu planuje 
podpisać umowę. 
   Niebezpieczne skrzyżowanie 
w  Nowych Dworach w  końcu 
zostanie przebudowane. Wielo-
krotne, kilkuletnie interwencje 
i  rozmowy naszego samorządu 
z  Zarządcą drogi o  poprawę 
bezpieczeństwa na tym odcinku 
doczekają się realizacji.

Będzie budowa, 
będą utrudnienia
Prace rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z droga-
mi lokalnymi potrwają 8 miesięcy i będą kosztować 5,8 mln zł.
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Rozmaitości

Z diariusza 
Wójta c.d.
12 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w 
Marcyporębie

13 marca
Udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa  
Chrząstowice 
Udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa  
Paszkówka

16 marca
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej 
w Tłuczani
Konsultacje w sprawie zakresu realizacji 
prac dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w miejscowości Pasz-
kówka
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu 
OSP Chrząstowice dot. spraw bieżących

18 marca
Udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa  
Kossowa

19 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w 
Kopytówce

21 marca
Udział w spotkaniu Rady Budowy na in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej 
w Tłuczani

23 marca
Udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa  
Bachorowice

25 marca
Udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa  
Brzezinka

26 marca
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w 
Paszkówka

27 marca
Udział w Zebraniu Sprawozdawczym 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi
Udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa  
Wyźrał

28 marca
Spotkanie w sprawie odbioru remontu 
sali gimnastycznej w ZSP w Łączanach
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

Wysokości dopłat w ramach dodatku osło-
nowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe 
otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej do-
chód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na oso-
bę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 
zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na oso-
bę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 
1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że do-
chód nie przekroczy 1500 złotych miesięcz-
nie na osobę.
   W przypadku dodatku osłonowego obo-
wiązywać będzie tzw. zasada złotówka za 
złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 

przyznawany nawet po przekroczeniu kryte-
rium dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o  kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.
   Ci, którzy nie złożyli wniosku do 31 stycz-
nia mają czas do 31 października 2022 roku. 
Wniosek można pobrać ze strony Urzędu 
Gminy Brzeźnica. 
    Wnioski o dodatek osłonowy będzie moż-
na składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brzeźnicy ( Centrum Medycz-
ne Piętro 1 ).
Wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowa-
na do 2 grudnia 2022 r.
     Dodatek osłonowy będzie wypłacany 
przez gminy, które otrzymają dotacje z bu-
dżetu państwa.
  *Kwota dofinansowania uzależniona od 
źródła ogrzewania

Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żyw-
ności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przy-
sługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

   Pierwsze koty za płoty - piszą na swoim FB 
Wiślaczki z Brzeźnicy i dodają, że zaszły bar-
dzo wysoko. Wyżej grać się już nie da.
W opinii wielu spotkanie z Górnikie było 
pod wieloma względami bardzo dobre a 
zwycięstwo nie było przypadkowe. Razem 
z wiernymi kibicami obu drużyn, zmagania 
obserwowała selekcjonerka 
Reprezentacji Polski Kobiet do 
lat 15 Paulina Kawalec.
   W sobotę oprócz pięknego 
słońca dopisały również dobre 
humory, a na boisku zagościła 
TYLKO SPORTOWA RY-
WALIZACJA. Pani sędzia nie 
musiała sięgać po czerwone, 
ani nawet żółte kartki, a za-
wodniczki zostawiły na boisku 
swoje. Dziękujemy GKS Gór-
nik Łęczna za grę i życzymy 
sukcesów w następach kolej-

kach - czytamy na profilu AKF na FB.
   AKF Skład: Nowak, Łukasik, Płonka/Ka-
zana, Marszałek, Nowak, Sabuda, Górecka/
Mizera, Żurek, Skrok/Koczur, Ostrowska, 
Kołodziejska/Madejczyk.
   Bramki: Ostrowska (6), Skrok (3), Sabuda 
(2), Madejczyk (1)

Wyżej grać się nie da!
Na inaugurację Centralnej Ligi Juniorek U15, czyli kobiecej 
Ekstraklasy, AKF Wisła Brzeźnica rozgromiła drużyne Górni-
ka Łęczna aż 13:3! 
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Kultura
Z diariusza 
Wójta c.d.
Udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu 
Wadowickiego dot. bieżącej sytuacji kwa-
terunków uchodźców
Spotkanie z przedstawicielem Firmy 
Drogbud dot. remontu dróg w miejsco-
wościach Brzeźnica - ul. Świerkowa i 
Marcyporęba - ul. Spokojna

29 marca
Wideokonferencja Zarządu Stowarzysze-
nia „Region Beskidy”
Udział w spotkaniu polsko-ukraińskim 
na Sali Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy

30 marca
Udział w Forum Wójtów i Prezydentów 
Małopolski
XLI  Sesja Rady Gminy

   Na scenie sali widowiskowej zaprezen-
towali spektakl teatralny „Dziady” część 
II, na podstawie utworu dramatycznego 
Adama Mickiewicza. Reżyserem spek-
taklu była Pani Lidia Adamus, nauczy-
cielka języka polskiego w brzeźnickiej 
szkole. Zaraz po spektaklu, pani dyrektor 
Ewelina Kutermak i pani reżyser podzię-

kowały rodzicom młodych aktorów za 
przygotowanie elementów scenografii 
oraz nagranie filmu ze spektaklu. Nie-
zawodnymi widzami byli uczniowie ZSP 
Brzeźnica i nauczyciele, którzy gromki-
mi brawami nagrodzili pracę wszystkich 
osób zaangażowanych w przygotowanie 
projektu.    

Dziady cz. II
w Brzeźnicy
Uczniowie klasy VII b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Brzeźnicy w poniedziałkowe przedpołudnie 28 marca 2022 r. 
zagościli w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

   Do rządowego „Polskiego Ładu” złożo-
ne zostały wnioski: o utworzenie ośrodka 
wsparcia dla osób z niepełnosprawno-
ściami w Kossowej. (wnioskowana kwota 
dotacji 6 341 000 zł), na rozbudowę dro-
gi gminnej 470009K w Brzeźnicy wraz 
z towarzysząca infrastrukturą technicz-
ną, budową i przebudową zjazdów oraz 
chodników (3 501 700 zł), na rozbudowę 
i przebudowę oczyszczalni ścieków w 
Brzeźnicy (16 210 420 zł). Do programu 
Polski Ład dla gmin popegeerowskich 
złożone zostały wnioski na przebudowę 
drogi gminnej 603901K wraz z towarzy-
sząca infrastrukturą techniczną, budową 
i przebudową zjazdów w Brzeźnicy (1 
054 500 zł) oraz na modernizację mostu 
na kanale Łączany w Kossowej (1 076 160 
zł). 
   Do konkursu „Małopolska Infrastruk-
tura Rekreacyjno - Sportowa MIRS 2022” 
złożony został wniosek o dofinansowanie 
50% kosztów rozpoczętej w ubiegłym 
roku budowy boiska wielofunkcyjnego w 
Paszkówce.

Wnioski 
złożone
Gmina Brzeźnica jak zwykle 
aktywnie stara się pozyskać 
pieniądze z zewnątrz. Wnio-
ski złożone, czekamy na roz-
strzygnięcia
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Kultura

„TALENTY 2022” 
PRZYZNANE!

   W przesłuchaniach kon-
kursowych, w kategoriach: 
recytacja, teatr, wokal i sztuki 
plastyczne naszą gminę repre-
zentowało 23. utalentowanych 
młodych ludzi, z których 5 
osób otrzymało nominacje 
do głównej nagrody. W kate-
gorii RECYTACJA nominację 
otrzymały: Aniela Bobula z 
Placówki Wsparcia Dzienne-
go w Brzeźnicy, Gabriela Cie-
pły z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Brzeźnicy oraz 
Milena Michniak z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Tłuczani. W kategorii TE-

ATR: kategoria TEATR: Jakub 
Cebularz z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brzeźnicy, 
antmiast w kategorii SZTUKI 
PLASTYCZNE (fotografia) - 
Julia Mostowik.
Jest nam niezmiernie miło 
ogłosić, że nasi reprezentanci 
zdobyli 2 talenty. Laureatami 
nagrody „TALENT 2022” są:
- w kategorii RECYTACJA (kl. 
I-III) MILENA MICHNIAK z 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Tłuczani, w kategorii 
SZTUKI PLASTYCZNE - fo-
tografia (szkoły średnie) JU-
LIA MOSTOWIK z Centrum 

Podczas Uroczystej Gali Finałowej, która od-
była się 3 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali 
teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury 
ogłoszone zostały wyniki 21. Festiwalu Arty-
stycznego „TALENTY 2022”.

Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy
   Nagrodzeni otrzymali 
bezcenną, ręcznie wykona-
ną statuetkę „Talent 2022” 
ufundowaną przez Starostwo 
Powiatowe i Wadowickie 
Centrum Kultury. Koncert 
prowadził Włodzimierz Pohl 
– aktor Teatru Banialuka z 

Bielska Białej.
   Prace z kategorii: sztuki pla-
styczne wyróżnionych osób 
prezentowane są na wystawie 
w holu teatralno – kinowym 
WCK, którą można obejrzeć 
do 8 maja 2022 r.
   Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom!!!

   Przed projekcją filmu i po 
jej zakończeniu miała miejsce 
dyskusja o filmie prowadzona 
przez Grzegorza Kempinsky’e-
go - polskiego reżysera filmo-
wego, teatralnego i telewizyj-
nego, scenarzystę i tłumacza, 
autora scenariuszy filmowych, 
m.in.: „Rób swoje, ryzyko jest 
twoje”, „Czego boją się face-
ci, czyli seks w mniejszym 
mieście”, „Zostać Miss” oraz 
Bogdana Wasztyla - reporte-
ra, publicystę, niezależnego 
producenta filmów dokumen-
talnych, producenta filmów, 
m.in.: „Pilecki”, Ucieczka z 
Auschwitz”.
   Grupa kinomanów tym 
razem obejrzała polski film 

fabularny z roku 1960 w re-
żyserii debiutującego Janusza 
Morgensterna. Treścią filmu 
było uczucie, jakie student 
Jacek (w tej roli wystąpił Zbi-
gniew Cybulski) żywił do 
Margueritte (w tej roli wystą-
piła Teresa Tuszyńska), przy-
godnie poznanej córki fran-
cuskiego konsula w Gdańsku. 
Głównym autorem scenariu-
sza był Zbigniew Cybulski. 
Zdjęcia do filmu kręcono w 
całości w Trójmieście, a twór-
cy mieli na celu zdystansowa-
nie się od tematyki politycznej 
na rzecz lżejszej, bardziej li-
rycznej. Premiera filmu od-
była się 25 kwietnia 1960 r. w 
kinie „Atlantic” w Warszawie.

Do widzenia, do jutra
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
zaprosiło do wspólnego oglądania filmu „Do 
widzenia, do jutra”, który wyświetlony został 
8 lutego 2022 r. w Galerii Polsko-Słowackiej w 
Brzeźnicy.
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Kultura

   Kwietniowa audycja szkol-
na, zatytułowana „Rozkwit 
melodii”, prezentowała mu-
zykę, która wykonana została 
na trzech instrumentach: na 
klarnecie zagrał Tomasz Sowa, 
na puzonie Tomasz Gajew-
ski i na fortepianie Agnieszka 
Ignaszewska-Magiera. Wy-
konane zostały utwory m.in. 
znakomitych kompozyto-

rów francuskich, jak Camille 
Saint-Saëns, Claude Debussy, 
Francis Poulenc. Młodzi słu-
chacze z Marcyporęby wraz z 
nauczycielami usłyszeli także 
przykłady z repertuaru muzy-
ki jazzowej. Tradycyjnie kon-
cert uzupełniony był eduka-
cyjną prelekcją w wykonaniu 
Pauliny Szurgacz.

Rozkwit melodii
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
zaprosiło młodzież szkolną do udziału w Mu-
zycznym Spotkaniu z Filharmonią Krakowską, 
które odbyło się 4 kwietnia 2022 r. wyjątkowo 
w Szkole Podstawowej w Marcyporębie.

   W sali widowiskowej odbył 
się Recital „Karuzela” w wy-
konaniu Małgorzaty Szybisty 
z akompaniamentem Rober-
ta Budzynia. Zgromadzona 
publiczność miała okazję 
wysłuchać przepięknych pio-
senek skomponowanych do 

utworów Agnieszki Osieckiej, 
Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej i Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Za realizację 
dźwięku odpowiedzialny był 
Oskar Racułt, a realizacją 
światła zajmował się Jacek Pa-
sternak. 

Na Dzień Kobiet
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zor-
ganizowało muzyczną niespodziankę z okazji 
Dnia Kobiet w niedzielny wieczór 6 marca 
2022 r.

   Przed projekcją filmu i po 
jej zakończeniu miała miejsce 
dyskusja o filmie prowadzona 
przez Grzegorza Kempinsky’e-
go - polskiego reżysera filmo-
wego, teatralnego i telewizyj-
nego, scenarzystę i tłumacza, 
autora scenariuszy filmowych, 
m.in.: „Rób swoje, ryzyko jest 
twoje”, „Czego boją się face-
ci, czyli seks w mniejszym 
mieście”, „Zostać Miss” oraz 

Bogdana Wasztyla - reporte-
ra, publicystę, niezależnego 
producenta filmów dokumen-
talnych, producenta filmów, 
m.in.: „Pilecki”, Ucieczka z 
Auschwitz”.
   Obejrzeliśmy wspólnie cze-
chosłowacki film fabularny i 
zarazem mistrzowską adapta-
cję prozy Bohumila Hrabala w 
reżyserii Jiri Menzela z 1966 
r. Bohaterem filmu jest mło-

Pociągi pod...
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
zaprosiło do wspólnego oglądania filmowego 
szlagieru „Pociągi pod specjalnym nadzorem”, 
który wyświetlony został 15 marca 2022 r. w 
Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.

dy, wstydliwy, naiwny, nie-
poradny, niedopasowany do 
świata 18-latek Milos Hrma. 
Młodzieniec, nawiązując do 
tradycji swojej rodziny, któ-
rej członkowie wykazywali 
się niezwykłym lenistwem i 
umiejętnością prześlizgiwania 
się przez życie, zaczyna ko-
lejarską praktykę na prowin-
cjonalnej stacji kolejowej Ko-
stomlaty na Morawach.

Film „Pociągi pod specjal-
nym nadzorem” był czecho-
słowackim kandydatem do 
Oscara dla najlepszego filmu 
nieanglojęzycznego i otrzy-
mał tę nagrodę w 1968 roku. 
Nagrodzony również został za 
reżyserię na Mannheim-He-
idelberg International Filmfe-
stival w 1966 r. Nominowano 
go także do Złotego Globu 
oraz nagród BAFTA.
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   Impreza rozpoczęła się o godz. 
15.00 ćwiczeniami z  pierwszej 
pomocy, które przeprowadzi-
li Druhowie z  OSP Brzeźnica. 
O  15.30 rozpoczął się koncert 
zespołu Bajersi z Limanowej, a o 
godz. 16.00 rozpoczął się Kon-
cert Kordiana i zespołu Men In 
Black.
   Dziękujemy za obsługę sce-
ny, którą bezpłatnie wykonali: 
Krzysztof Kwartnik, Jacek Paster-
nak oraz Paweł Kwartnik.
- Do puszki uzbieraliśmy kwotę 
2945 zł, która zostanie przekaza-
na na rzecz uchodźców z Ukra-
iny. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do firm, które wspar-
ły nas w  tym przedsięwzięciu: 
Kwiaciarnia Bajka Marta i Ma-
rek Milowscy, ROL-BUD Janusz 
Stachura, Stomatologia Długosz 
& Długosz, Danpol Jarosław Szy-
mula, Marcin Szczurek, Tomasz 
Woźniczka, ATIS-SMOK, Two-
rzywa Sztuczne Dawidex Da-
wid Rusinek, Market Budowlany 
Jeżyk Jerzy Kosek, Ogrodnictwo 

Marta Worytko, Piotr Milowski, 
Sklep spożywczy Róża Grzegorz 
Gierek, Ogrodnictwo Ludmi-
ła i  Paweł Milowscy, Meritum 
Myjnia bezdotykowa, Torcikowo 
Małgorzata Zawada, Małgorza-
ta Tomska kwiaciarnia Ryczów, 
Restauracja Primawera Jaśkowi-
ce, Podziękowania kierujemy do 
Kordiana, Dziękujemy Zespołom 
Men In Black oraz Bajersi z Li-
manowej, ROK Zator oraz CKiP 
w Brzeźnicy za profesjonalne na-
głośnienie i oświetlenie koncertu, 
OSP Brzeźnica za przeprowadzo-
ne szkolenie z pierwszej pomocy 
oraz zabezpieczenie medyczne, 
LKS Nadwiślanka Brzeźnica za 
pomoc w  organizacji koncertu, 
Pani Wiesławie Jarguz za gościnę 
zespołów w Spichlerzu Książki.
Gorące podziękowania dla Was, 
którzy wspólnie z nami spędzili-
ście to popołudnie. Za okazane 
serce, za datki, za to że byliście 
razem z  nami - dziękuje Sołtys 
Wojciech Żurek.

Sołectwo Brzeźnica w sobotnie popołudnie 19 
marca 2022 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy zor-
ganizowało Koncert Charytatywny dla Ukra-
iny, którego partnerami byli: Sołtys i Rada 
Sołecka w Brzeźnicy, LKS Nadwiślanka Brzeź-
nica, OSP Brzeźnica oraz Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy.

Charytatywnie 
dla Ukrainy

   Obejrzeliśmy wspólnie spek-
takl muzyczny „Krakowska 
lekkość bytu” w reżyserii Łu-
kasza Czuja, który zagrany 

został na scenie pod Ratu-
szem. Po spektaklu udaliśmy 
się jeszcze na nocny spacer po 
Krakowskim Rynku.

Lekkość bytu
Kilkunastoosobowa grupa teatromanów z Gmi-
ny Brzeźnica w piątkowy wieczór 18 marca 2022 
r. wyjechała wraz z Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy oraz Ośrodkiem Kultury Gminy 
Tomice do Teatru Ludowego w Krakowie.

   Zajęcia są bezpłatne w godzi-
nach popołudniowych, moż-
na pogodzić je z lekcjami w 
szkole. Każdy kurs odbywa się 
online w modułach 90 minu-
towych, łącznie 31 lekcyjnych.
   У другій половині дня 
заняття безкоштовні,їх 
можна узгодити з уроками 
в школі. Кожен курс 
проходитьонлайн в 
90-хвилинних модулях, 
всього 31 урок.

   Szczegóły dotyczące tematów 
oraz terminów znajdują się na 
stronie internetowej: www.
siecnakulture.pl/szkolenia
   Детальну інформацію про 
теми та дати можна знайти 
на сайті:www.siecnakulture.
pl/szkolenia
Więcej informacji: tel. +48 
539 124 904 / Додаткова 
інформація: тел. +48 539 124 
904

Projekt z kompetencji cyfro-
wych dla dzieci z Ukrainy / 
Проект цифрових компетенцій 
для дітей з України
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Roz-
woju prowadzi projekt z kompetencji cyfro-
wych, skierowany dla dzieci i młodzieży (10-
18 lat) z Ukrainy.
Працює Фонд Підтримки Сталого 
розвиткупроект з цифрових компетенцій, 
орієнтований на дітейта молодь (10-18 
років) з України.



14 taka malownicza gmina nr 4/2021

kultura

Artystyczne wtorki
O tym już pisaliśmy i pisać bedziemy! Każdy wtorek w Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy, to wtorek artystyczny. Sami zobaczcie, jakie rzeczy wy-
konują Wasze pociechy pod okiem Gabrieli Suter z Centrum!

   Po raz pierwszy w nowym roku dzieciaki 
spotkały się 4 stycznia. Ależ podczas zajęć 
było... słodko, zimowo i śniegowo, a wszyst-
ko za sprawą naszych zimowych pejzaży, któ-
re dziewczyny wyczarowały z... cukru. Efekty 
końcowe genialne!!!
We wtorek 11 stycznia powstały przepięk-
ne piórka boho z włóczki. Dzieciaki szybko 

opanowały technikę zaplatania i  bez trudu 
wiązały splot za splotem.
   Tuż po feriach zimowych, 1 lutego, na zaję-
ciach robiliśmy abstrakcyjne portrety.
Nasza zabawa z  puffy paint spodobała się 
uczestniczkom zajęć plastycznych. Powsta-
ły wielobarwne, abstrakcyjne portrety. Ależ 
była genialna „babranina” w  pachnącej, 

puchnącej farbie.
Na zajęciach 8 lutego „ubieraliśmy” zwie-
rzątka w  zimowe sweterki i  szaliczki. Były 
wycinanki, wyklejanki, malowanki, które 
dały ciekawy efekt końcowy.
   Wtorek 15 lutego przeniósł uczestników 
w  wiosenne klimaty.Wszystko za sprawą 
wiosennych poduch, które dziewczynki wła-
snoręcznie wykonały na warsztatach, bez 
użycia maszyny do szycia. Efekty końcowe 
wyszły fantastycznie, a  spersonalizowane 
poduchy w wiosennych kolorach i wzorach 
z pewnością będą fajną ozdobą.
   22 lutego powstały wiosenne krokusy. Ko-
nieczna do ich wykonania była kolorowa 

krepina, z której dziewczyny wycza-
rowały swoje przepiękne kwiatki. 
A jak postępowały prace zobaczcie 
w naszej fotogalerii.
   Artystyczny wtorek w  Centrum 
Kultury i  Promocji w  Brzeźnicy 
w  dniu 1 marca 2022 r. odbył się 
pod znakiem SOLIDARNOŚCI 
Z  UKRAINĄ w  tych ciężkich dla 
nich chwilach. Uczestniczki warsz-
tatów plastycznych wykonały ser-
duszka w barwach flagi ukraińskiej 
dla dzieciaków z  Ukrainy, wysy-
łając jasny przekaz: JESTEŚMY 

Z WAMI!!!
   Kolejne wtorkowe warsztaty artystyczne 
odbyły się 8 marca 2022 r. w Centrum Kul-

tury i Promocji w Brzeźnicy.
   Nasze małe uczestniczki wykonały śliczne, 
kolorowe bukieciki z kartonu, filcu i szczypty 
własnej inwencji twórczej. Trafiony upomi-

nek na dzisiejsze święto, czyli Dzień Kobiet.
   Wtorkowe warsztaty artystyczne 15 mar-
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ca 2022 r. odbyły się w duchu Zero Waste. 
Dziewczynki wykonały przyborniki z rolek 
po ręczniku papierowym, czyli z materiału 

z odzysku, dając im drugie życie. Pieczoło-
wicie pracowały nad ciekawymi ozdobami 
wyczarowując własne grafiki. Końcowy efekt 
ich pracy wyszedł genialnie. Zresztą zobacz-

cie sami w naszej fotogalerii, jak postępowały 
prace nad przybornikami.
   Wiosenne, pastelowe motyle powstały 
podczas artystycznego wtorku 22 marca. 

Dziewczynki pokolorowały je solą kuchen-
ną, barwioną... kolorową kredą. Miło nam 
poinformować, że dołączyły do nas Nastia 
i Polina, które bardzo ciepło zostały przyjęte 
na naszym artystycznym pokładzie. Rozpo-
czynamy wspólną twórczą przygodę.
   Trochę nietypowy, artystyczny wtorek 
odbył się 29 marca, podczas spotkania Pol-
sko-Ukraińskiego w  sali widowiskowej 
Centrum Kultury i  Promocji w  Brzeźnicy. 
Uczestniczki zajęć plastycznych z  Gminy 

Brzeźnica oraz dzieciaki i dorośli z Ukrainy 
ozdabiali specjalnymi markerami folko-
we wzory na płóciennych torbach. Inwen-

cja twórcza wszystkich biorących udział 
w warsztatach nie zawiodła. 
   Kolorowe palemki to efekt pracy dziew-
czynek, biorących udział w  artystycznym 
wtorku, który odbył się 5 kwietnia. Do ich 
wykonania potrzebne były: nożyczki, kolo-
rowy papier, klej, plastikowe rurki i  trochę 

cierpliwości w  wycinaniu i  klejeniu. Nasze 
małe artystki własnoręcznie wykonały niety-
powe, bo prawie w całości papierowe palmy, 
które przydadzą się na zbliżającą się Niedzie-
lę Palmową. Dziewczyny był bardzo dumne 
z efektów swojej pracy.

Warto 
odwiedzić
strona CKiP w Brzeźnicy

Kanał YT CKiP w Brzeźnicy
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   Ostatnie badania wskazują, 
że w XIX wieku próbowano 
potwierdzić, że bohater naro-
dowy dawnych Austro-Węgier, 
Feldmarszałek Joseph Radetzky 
(1766-1858) mógł pochodzić 
z Brzeźnicy. Nazwisko może 
być wam znane niekoniecznie 
z podręczników do historii, ale 
ze znanego utworu Johanna 
Straussa ojca „Marsz Radetz-
kiego”, którego temat pewnie, 
każdy choć raz w życiu słyszał. 
Jak to możliwe, że ten czeski 
hrabia, człowiek którego talent 
wojskowy przyczynił się do 
zwycięstwa nad Napoleonem 
pod Lipskiem, który pobił Wło-
chów podczas Wiosny Ludów, 
a jego pomniki do dzisiaj są w 
wielu miejscach dawnej C.K 
Monarchii, mógł pochodzić z 
podkrakowskiej wsi?  
   W 1858 roku, w krakow-
skiej gazecie wydawanej w ję-
zyku niemieckim „Krakauer 
Zeitung”, pojawiła się krótka 
notka o pochodzeniu rodziny 
Radetzkich. Sugerowano że wuj 
feldmarszałka Nikolaus (Mi-
kołaj) Radetzky był w XVIII 
wieku właścicielem Brzeźnicy 
Radwańskiej i jego nazwisko 
brzmiało poprawnie „Radec-
ki”. Nie była to czysta fantazja 
literacka jakiegoś dziennikarza, 
który próbował się przypo-
dobać austriackim władzom, 
ponieważ rzeczywiście w 1758 

właścicielem tej części Brzeźni-
cy staje się niejaki Mikołaj Ra-
decki, co potwierdzają źródła 
historyczne. Autor notki przy-
wołuję również wspomnienie 
Księdza Łopackiego (probosz-
cza w Pobiedrze), o nieziem-
skiej sile Radeckiego, który był 
porównywany do Króla Au-
gusta II Mocnego. Znany nam 
wszystkim pisarz Aleksander 
Wybranowski z Kossowej, w 
swoich książkach opisujących 
życie okolicznej szlachty, rów-
nież podobnie opisuje Mikołaja 
Radeckiego. W tydzień po opu-
blikowaniu artykułu rozpętała 
się prawdziwa burza w całym 
Cesarstwie. Artykuł przedruko-
wano w wielu gazetach, m.in w 
Pradze, Wiedniu, Grazu, Oło-
muńcu, Lublanie i Brnie. Jedni 
przyznawali krakowskim bada-
czom racje, zwracając uwagę na 
informacje z wyciągów tabula-
rycznych. A inni, zwłaszcza 
czescy historycy, obalali rze-
kome polskie pochodzenie 
Radetzkiego, przedstawia-
jąc drzewo genealogiczne 
Radetzkich sięgające XIV 
wieku. Jednak nikt do koń-
ca nie zanegował opcji, że 
jakiś przedstawiciel rodu Ra-
detzkich mógł przenieść się w 
okolice Krakowa i zmienić na-
zwisko na Radecki.
   Warto zwrócić uwagę na to, że 
człowiek który napisał artykuł 

w 1858, musiał bardzo dobrze 
znać historię Brzeźnicy i musia-
ło mu zależeć na tym aby roz-
sławić wieś. Kto to mógł być? To 
pewnie pozosta-
nie tajem-
n i c ą , 
a l e 
waż-
n e 
ż e 

temu człowiekowi po części 
udało się osiągnąć zamierzony 
cel. W lutym 1858 roku Brzeź-
nica zajmowała pierwsze strony 
europejskich gazet!

Adrian Musiał

Materiały dotyczące 
rodziny Radec-
kich i artykuły 
z austriackich 
gazet o feldmar-
szałku dostępne 
będą w Spichle-
rzu Książki w 

Brzeźnicy.

Co ma wspólnego austriacki bo-
hater narodowy z Brzeźnicą?

Ziemia brzeźnicka obfituje w szereg wspaniałych i znanych ludzi, którzy 
odcisnęli swój ślad w historii regionu i świadomości mieszkańców. Można 
by było wymieniać wiele nazwisk w panteonie zasłużonych dla ziemi brzeź-
nickiej: Gorczyński, Wybranowski, Czartoryski, Kucharczyk, Piwowarczyk 
itd. Ale jest jedno zapomniane nazwisko, którego sława rozciąga się na całą 
Europę, a jest związane z naszą Brzeźnicą!

Adrian Musiał – Rocznik 2004. Rodem z Kalwarii Zebrzydowskiej. Pasjonat historii dawnych Księstw Oświęcimskiego i Zatorskie-
go, a w szczególności rodzinnej Ziemi Kalwaryjskiej. Uczeń XX LO w Krakowie o profilu humanistycznym. Poseł na XXVII Sejm 
Dzieci i Młodzieży. Obecnie mieszka w Wołowicach gm. Czernichów.
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   Wraz z Dyrektorem Centrum 
Kultury Kazimierzem Mostowi-
kiem snuli wycieczkowe plany 
związane z budzącą się do życia 
przyrodą. Jest realny, majowy 
plan odwiedzenia ogrodów w 
Goczałkowicach lub Pisarzo-

wicach. Na spotkaniu seniorzy 
częstowali się kawą, herbatą oraz 
słodkościami oraz składali sobie 
nawzajem życzenia świąteczne 
na zbliżające się Święta Wielka-
nocne.

6 kwietnia po raz kolejny spotkali się członko-
wie Klubu Seniora działającego przy Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

Snuli plany na przyszłość

   Z okazji Dnia Kobiet sza-
nowne seniorki otrzymały 
wiosenne, żółte tulipany i 
wspólnie wyśpiewano STO 
LAT dla wszystkich Pań. Była 
również kawka lub herbatka 
do słodkiego poczęstunku i 

mnóstwo tematów do roz-
mów. I oczywiście zaproszenia 
na zbliżające się wydarzenia 
kulturalne: Muzyczne Spotka-
nie z Filharmonią, projekcję 
filmu z cyklu Filmoteka arcy-
dzieł oraz wyjazd do teatru.  

Żółte tulipany
Dzień Kobiet zdominował kolejne spotkanie 
seniorów 9 marca w Izbie Regionalnej Doliny 
Karpia w Brzeźnicy.

   Młodsi uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brzeźnicy wraz ze swoimi 
opiekunami i naszą aktywną 
seniorką panią Magdą miło 
powitali trzech instrumenta-
listów: panią Natalię Jarząbek 
grającą na flecie poprzecznym, 
pana Błażeja Michnę grające-

go na altówce oraz pana Mar-
cina Sulińskiego grającego na 
dzwonkach orkiestrowych 
(potocznie zwanych cymbał-
kami). Nasi artyści prezento-
wali publiczności możliwości 
wydobywania różnych dźwię-
ków na swoich instrumentach.

Powiew 
wiosny
Muzyczny „Powiew wiosny” dało się odczuć 
za sprawą przedwiosennego, Muzycznego Spo-
tkania z Filharmonią Krakowską, które odby-
ło się 14 marca 2022 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.
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   Młodzież z Łączan zwiedzi 
m.in.: Wielkopolski Park Et-
nograficzny Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy, 
Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w  Gnieźnie, Gnie-
zno - Katedra pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Marii 
Panny i św. Wojciecha, Poznań 
- historyczny zespół miasta, 
Bazylika Archikatedralna św. 
Apostołów Piotra i Pawła, Re-
zerwat archeologiczny Bisku-
pin.

   Każda klasa przyszła w tym 
dniu ubrana w  kolorze, który 
wcześniej wylosowała. Klasy 
5-8 przygotowały ekologiczny 
plakat, którego hasło brzmia-
ło: „Ziemię mamy tylko jed-
ną” oraz ekologiczny okrzyk. 

Pierwszy dzień wiosny przy-
witał nas piękną pogodą, dla-
tego każda z klas miała okazję 
się zaprezentować na placu 
obok amfiteatru. Atmosfera 
była iście wiosenna. Anna Ko-
zioł

   8 marca podpisana zosta-
ła umowa o dofinansowanie 
projektu Mali Giganci II. 
Projekt zakłada zwiększenie 
istniejącej liczby miejsc w Pla-
cówkach Wsparcia Dziennego 
w naszych szkołach aż o 120 
nowych miejsc!
   Podobnie jak w pierwszej 
edycji „gigantów”, w ramach 
zadania zakupione zostanie 
wyposażenie placówek, za-
pewniona zostanie opieka nad 

dziećmi, dodatkowe lekcje, 
wycieczki oraz kolonie. War-
tość dofinansowania to 4 646 
969 zł. Zadanie będzie realizo-
wane do czerwca 2023 roku.
   Realizacja pierwszej edy-
cji programu „Mali Giganci” 
trwa w najlepsze. Przypomnij-
my, bezpłatną opieką objętych 
zostało 500 uczniów w 6 Pla-
cówkach Wsparcia Dzienne-
go. 

Mali Giganci II
Trwa realizacja programu „Mali Giganci”. 
Tymczasem gmina podpisała umowę na pro-
gram Mali Giganci II.

Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9.2.1

Wniosek przeszedł
 Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinan-
sowanie do wycieczki w ramach rządowego 
programu ”Poznaj Polskę”. W terminie 16-18 
maja wyjedziemy na trzy dniową wycieczkę 
do wielkopolski - informuje szkoła w Łącza-
nach.

Przywitali 
wiosnę
Dnia 21 marca uczniowie szkoły w 
Brzeźnicy powitali wiosnę ekologicz-
nie i kolorowo.

Zachęcamy zapisać dziecko 
w wieku przedszkolnym do 
biblioteki. W prezencie czeka 
książka na dobry start. Syste-
matyczne odwiedzanie, będzie 
widoczne na specjalnej karcie, 
na której dziecko zgromadzi 
naklejki. Dla aktywnych będą 

dyplomy oraz satysfakcja i 
dobry nawyk na całe życie. 
Inicjatorem programu jest In-
stytut Książki. Akcja prowa-
dzona jest w każdej bibliotece 
publicznej w gminie Brzeźni-
ca. (Spichlerz Książki)

Mała książka, 
wielki człowiek
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Edukacja

   W poniedziałek 28 marca w Szkole 
Podstawowej w Choczni odbył się rejo-
nowy turniej tenisa stołowego w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W roz-
grywkach brali udział najlepsi tenisiści 
z powiatu: chrzanowskiego, olkuskiego, 
oświęcimskiego i wadowickiego. Szko-
łę w Sosnowicach w tych rozgrywkach 
reprezentował Kacper Antos. Kacper po 
bardzo dobrej i wyrównanej grze uplaso-
wał się w pierwszej dziesiątce turnieju. 

Kacper wśród 
najlepszych

   W czwartek 24 marca w Zespole Szkół 
w Spytkowicach odbył się Międzyszkolny 
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, w którym uczestniczyło 9 drużyn 
z dwóch gmin: Brzeźnica i Spytkowice. 
Zawody składały się z trzech etapów. W 
pierwszym etapie uczniowie wykazali się 
znajomością przepisów ruchu drogowe-
go, w drugim udzielali pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, a w trzecim pokony-
wali tor przeszkód na rowerze. Szkołę w 
Sosnowicach reprezentowali:  Sebastian 
Jachymczyk, Kacper Kwiatkowski i Jaro-
sław Wieczorek. Turniej był organizowa-
ny przez Kuratorium Oświaty Delegatu-
ry w Wadowicach oraz Dyrekcję Szkoły 
Podstawowej w Spytkowicach. Sędziami 
zawodów byli policjanci z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach.
   Szkołę wTłuczani w tych samych zawo-
dach reprezetowało troje uczniów. 

Turniej BRD

   Czy Autyzm to choroba? Nie! Chórem 
odpowiadają dzieci ze szkoły w Paszków-
ce. Autyzm to odmienny sposób rozwo-
ju i postrzegania świata – tłumaczą. Te i 
inne informacje zdobyli podczas obcho-
dów Dnia Świadomości Autyzmu.
   W klasach uczniowie obejrzeli filmiki 
i prezentacje dzięki którym poszerzyli 
swoją wiedzę. By podkreślić solidarność 
z wszystkimi osobami w spektrum, także 
tymi z naszej szkoły uczniowie i nauczy-
ciele założyli tego dnia błękitne ubrania 
w myśl akcji „Świeć na niebiesko”. Pro-
pagując jeszcze jedno hasło: „Jesteśmy w 
Wami, niebieskimi motylami” dzieci wy-
konały piękne motyle w wielu odcieniach 
błękitu. Nasi pierwszoklasiści dodatkowo 
posadzili rośliny z niebieskimi kwiatami.

Dzień Świadomości
Autyzmu

   Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych przypada 1 marca. W powszech-
nej świadomości byli to członkowie nie-
podległościowej, antykomunistycznej i 
antysowieckiej partyzantki walczącej na 
ziemiach polskich w latach 1944-1956. 
Przyjmuje się, że w omawianym okresie 
przez szeregi organizacji niepodległościo-
wych oraz antykomunistycznych przewi-

Wystawa
dla Wyklętych

   W środę 9 marca w szkole Podstawowej 
nr 1 im. T. Kościuszki w Choczni Dol-

Brawo 
Dominik!

nęło się ok. 120 – 180 tys. osób. Święto, 
jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji, ustanowione zostało przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 lutego 
2011 roku.
   Aby uczcić pamięć Żołnierzy Niezłom-
nych, uczniowe szkoły w Marcyporębie 
przygotowali wystawę przypominającą 
postacie najwybitniejszych przedstawi-
cieli podziemia antykomunistycznego, 
okolicznościowe plakaty oraz poszerzali-
śmy wiedzę o tych bohaterach na lekcjach 
historii. E. Nastałek/Z. Piotrowski

nej, odbyły się zawody z tenisa stołowe-
go (indywidualne) dziewczat i chłopców 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Powiatu Wadowickiego. Naszą szkołę, 
reprezentował uczeń klasy VII Dominik 
Stopa, który wywalczył awans do dal-
szych rozgrywek, tym razem rejonowych.
   Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!!!
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Rozmaitości

   Wolontariusze, czyli   har-
cerze i  uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Brzeźnicy reprezentujący 
sztab nr 381, który już od 21 
lat tworzony jest przy 51 Dru-
żynie Harcerskiej „Wędrow-
nicy”, ruszyli do pracy w spe-
cjalnych, przygotowanych 
przez Fundację maseczkach. 
Oczywiście z puszkami, iden-
tyfikatorami i  serduszkami. 
Przypomnijmy, iż w tym roku 
zbieraliśmy środki pienięż-
ne   dla okulistyki dziecięcej 
w  celu zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnosty-
ki i  leczenia wzroku u  dzieci. 
Wolontariusze stali z  pusz-
kami w  okolicach kościołów 
w  Brzeźnicy, Marcyporębie, 
Sosnowicach, Paszkówce, Tłu-
czani, Chrząstowicach i Jaśko-
wicach. Pogoda niestety nie 
sprzyjała, a  wręcz utrudniała 
pracę wolontariuszy. Wiał sil-
ny wiatr i  padało, ale wolon-
tariusze twardo zbierali pie-
niążki. Z  powodu pandemii 
tegoroczna zbiórka przeniosła 
się do Internetu, co widać po 
mniejszej zawartości puszek 
w stosunku do wpłat interne-

towych. U  nas jednak w  po-
równaniu do zeszłego roku, 
też pandemicznego, zbiórka 
była o ponad 2400 zł większa. 
Cieszy zatem ta mobilizacja 
mieszkańców naszej Gminy.
   Wcześniej na Facebooku 
drużyny odbyła się licytacja 
gadżetów, która przyniosła 
1340 zł. Największą cenę uzy-
skał magnes na lodówkę, któ-
ry sprzedano za 150 zł. W tym 
roku mieliśmy na licytacji 
oprócz gadżetów z  Fundacji 
WOŚP jeszcze  osiem przeka-
zanych przez prywatną osobę, 
której serdecznie dziękujemy. 
Oczywiście bardzo dzięku-
jemy też wszystkim   biorą-
cym  udział w  licytacji.
   Tegoroczna zbiórka zakoń-
czyła się kwotą 20 880,24 zł.
    Najskuteczniejszymi wo-
lontariuszami okazali się: 
Olaf Borkowski (1843,31 zł 
w  Brzeźnicy), Nikola Ciepły 
(1707,80 zł w  Paszkówce), 
Wiktoria Ojczyk (1551,70 zł 
w Tłuczani i Chrząstowicach), 
Maja Maciaś (1399 zł w Brzeź-
nicy), Lena Sadzikowska 
(1173 zł w  Brzeźnicy), Zofia 
Kalicińska (968,50 zł w  Mar-

cyporębie) oraz Zofia Hyrlicka 
( 924 zł w Marcyporębie).
Już drugi rok z  rzędu najhoj-
niejszą wsią okazała się Brzeź-
nica (6020,67 zł), później Pasz-
kówka (4581 zł), Marcyporęba 
(3335,50 zł), Tłuczań (2855,90 
zł), Jaśkowice (1284,65 zł), 
Chrząstowice (937,52 zł), So-
snowice ( 501 zł).
   Najczęściej wrzucanymi 
nominałami były w  tym roku 
banknoty 10 zł (506 sztuk), 20 
zł ( 287 sztuk), pięciozłotów-
ki (254 sztuki),.  W puszkach 
znalazły się też banknoty 200 

zł (1 sztuka), 100 zł ( 
41 sztuk) oraz 50 zł ( 
80 sztuk). W tym roku 
najmniejszych monet 
było stosunkowo nie-
wiele.
21 lat grania z  WOŚP 
w  naszej gmi-
nie zaowocowało 
sumą 327 715,20 zł.
   W imieniu Sztabu 
WOŚP chciałabym 
wyrazić serdeczne po-
dziękowania: wszyst-
kim Wolontariuszom 
za ich bezinteresowną 
pracę, członkom szta-
bu za wszelaką pomoc, 
wszystkim Mieszkań-

com Gminy Brzeźnica i  Jaś-
kowic, którzy wspomogli tę 
ogólnopolską akcję, Dyrekcji 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Brzeźnicy za udostęp-
nienie pomieszczeń dla dzia-
łań sztabu, Prywatnej Osobie, 
która przekazała gadżety na 
licytację, Koordynatorkom 
szkolnego kiermaszu świą-
tecznego za słodkie upominki 
dla wolontariuszy, Policjan-
tom z Posterunku w Brzeźnicy 
za zapewnienie bezpieczeń-
stwa wolontariuszom, Pani 
Prezes i  Pracownikom Banku 
Spółdzielczego w  Brzeźnicy 
za gratisowe i  bardzo profe-
sjonalne przesłanie pieniędzy 
do Fundacji WOŚP, Księżom 
Proboszczom z  parafii znaj-
dujących się na terenie gminy, 
którzy okazali serce dla wo-
lontariuszy, umożliwiając im 
czekanie w  ciepłym pomiesz-
czeniu.
Opracowanie:
Szef sztabu WOŚP od 21 lat 
Małgorzata Herzyk
oraz   Kinga Opyrchał, Wik-
toria Pudłowska, Anastazja 
Wojtas, Mariola Siekanowicz 
i Zbigniew Herzyk

XXX Finał WOŚP
Zakończył się XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jak w ubiegłym roku 
z powodu pandemii koronawirusa odbywał się nie w drugą, lecz w ostatnią niedzielę stycznia, 
czyli 30 stycznia.
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Kultura

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
zaprosiło seniorów na Noworoczne Spotkanie, 
które odbyło się 12 stycznia 2022 r. w Izbie 
Regionalnej w Brzeźnicy.

Seniorzy 
w Nowy Rok

 Były dyskusje, plany, wspólne śpiewanie kolęd, życzenia nowo-
roczne i oczywiście słodki poczęstunek oraz ciepłe danie. Dzię-
kujemy za mile spędzony czas i tak liczny udział.

   Na scenie wystąpili uczestni-
cy zajęć muzycznych i wokal-
nych naszego Centrum. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy tra-
dycyjne polskie kolędy, pa-

storałki oraz utwory związane 
z Bożym Narodzeniem w cie-
kawych aranżacjach. Nasi 
mali wykonawcy przez długie 
tygodnie pracowicie przygoto-

Koncert kolędowy
W piątkowy wieczór 14 stycznia 2022 roku 
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Pro-
mocji w Brzeźnicy odbył się koncert kolędowy.

wywali się do występów, pod 
czujnym okiem instruktorów 
muzycznych i wokalnych.
   Kolędowanie rozpoczęła 
sekcja wokalna, prowadzona 
przez Panią Cecylię Biel, pre-
zentując następujące utwory: 
Gdy śliczna panna - DUET 
- Martynka Nawieśniak i An-
tosia Barzycka, Pastorałka od 
serca - ZESPÓŁ - Maja Augu-
styniak, Wiktoria Myjak, Wik-
toria i  Emilka Szafran, Noel 
- Natalia Misiura, Zawieja 
i beznadzieja - SOLO - Anto-
sia Barzycka, Kołysanka Józefa 
– SOLO - Kacper Ewiak, Bam-
bino Jazzu – SOLO - Martyn-
ka Nawieśniak, Triumfy Króla 
Niebieskiego - ZESPÓŁ - Maja 
Augustyniak, Wiktoria Myjak, 
Wiktoria i Emilka Szafran. 
   Następnie zaprezentowali się 
uczestnicy sekcji muzycznych, 
prowadzonych przez Panią 
Beatę Jędrę i  Pana Sławomi-

ra Kowalczyka: Gdy śliczna 
panna – Julia Augustyn, Gore 
gwiazda Jezusowi – Igor Du-
dek, Wśród nocnej ciszy- Iga 
Pająk, Mędrcy świata - Lena 
Sadzikowska, Gdy się Chry-
stus rodzi - Magdalena Do-
maradzka, Pójdźmy wszyscy 
do stajenki - Joanna Smajek, 
Lulilanka - Nikola Ciernia, 
Nie było miejsca dla Ciebie 
- Antonina Barzycka, Z naro-
dzenia Pana - Gabriela Ciepły, 
Pastorałka od serca do ucha - 
Adam i Paulina Kaszyńscy.
   Piękne występy pozwoli-
ły nam poczuć jeszcze świą-
teczną, bożonarodzeniową 
atmosferę. Mali wykonawcy, 
którzy niejednokrotnie są na 
początku swojej muzycznej 
czy wokalnej drogi, zachwycili 
nas swoimi umiejętnościami, 
zdobytymi w  ostatnim, nieła-
twym czasie.

   Podczas spotkania przy 
kawie, herbacie i ciasteczku 
wraz z Dyrektorem CKiP w 
Brzeźnicy Kazimierzem Mo-
stowikiem seniorzy planowali 
wspólne wyjazdy do teatru lub 

opery, poddawali pomysły wy-
cieczek plenerowych, czy spa-
cerów z kijkami po najbliższej 
okolicy. Było dużo planów, 
które z pewnością będziemy 
wkrótce wspólnie realizować.

Teatr? A może opera?
Spora grupa seniorów wzięła udział w środo-
wym spotkaniu klubu seniora, działającego 
przy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, 
które odbyło się 9 lutego 2022 r. w Izbie Regio-
nalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy.
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wydarzenia

   Cieszymy się bardzo, że nasz 
kolejny pomysł się spodobał 
i  cieszył się tak ogromnym za-
interesowaniem. Otrzymaliśmy 
od Was 93 prace, które biorą 
udział w wystawie trwającej od 
13 grudnia do 14 stycznia 2022 
r. i zdobią hol naszego Centrum 
Kultury. Tegoroczny przegląd 
podzielony został na siedem ka-
tegorii wiekowych: przedszkole 
i kl. „0”, klasy I-III, klasy IV-VI, 
klasy VII-VIII, prace rodzinne, 
prace grupowe i prace osób do-
rosłych. Złożone przez uczestni-
ków gwiazdy wykonane zostały 
różnymi technikami plastyczny-
mi, w dużej części z naturalnych 
materiałów, wśród których zna-
lazł się papier, bibuła, filc, różne 
kształty makaronów, ryż i sznu-
rek. Ich użycie niejednokrotnie 
decydowało o  zajęciu wyższej 
lokaty. Komisja konkursowa 
w składzie: Anna Brańka i Kazi-
mierz Mostowik oceniając prace 
skupiła się przede wszystkim na: 
doborze materiałów, inwencji 
twórczej oraz estetyce wyko-
nania. Poniżej przedstawiamy 
końcowe wyniki świątecznego 
przeglądu, który oceniony został 

27 grudnia 2021 r.:
Kat. I  przedszkole + kl.”0”: I 
miejsce – Tobiasz Wierdonek 
ZSP Spytkowice, I miejsce – Ja-
kub Medoń oddział przedszkol-
ny SP Marcyporęba, II miejsce 
– Krzysztof Konicki oddział 
przedszkolny SP Paszkówka, II 
miejsce – Berenika Bartnicka 
oddział przedszkolny SP Mar-
cyporęba, III miejsce – Wojciech 
Sekuła oddział przedszkolny SP 
Sosnowice, III miejsce – Zuzan-
na Littner ZSP PS Brzeźnica, 
Wyróżnienia – Gloria Meres 
ZSP PS Tłuczań, Emilia Wit-
kowska ZSP Spytkowice.
Kat. II kl. I-III: I miejsce – Julia 
Chytrzyńska SP Sosnowice, I 
miejsce – Zuzanna Miśkiewicz 
ZSP Łączany, II miejsce – Fran-
ciszek Kozieł ZSP Tłuczań, II 
miejsce – Nikola Paździurkie-
wicz ZSP Brzeźnica, III miejsce – 
Paweł Prochownik ZSP Łączany, 
Wyróżnienia – Hanna Wróbel 
SP Sosnowice, Jagoda Małecka 
SP Marcyporęba Wojciech Byr-
ski ZSP Brzeźnica, Liliana Ro-
zum SP Marcyporęba, Tomasz 
Gonek SP Paszkówka, Franci-
szek Tomski ZSP Brzeźnica.

Gwiazda Betelejemska
Ostatnia w 2021 roku plastyczna i konkurso-
wa propozycja Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy to XVIII Przegląd form plastycz-
nych „W Tradycji Bożonarodzeniowej – sym-
bole świąt”, którego tematem była GWIAZDA 
BETLEJEMSKA.

Ferie z CKiP
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zor-
ganizowało dla dzieciaków różnego rodzaju 
warsztaty podczas Ferii Zimowych. 
  W  pierwszy dzień ferii, 17 
stycznia 2022 r. odbyły się 
warsztaty wokalne Śpiewać każ-
dy może.Uczestnicy warsztatów 
pod czujnym okiem pani Cecy-
lii Biel, która prowadzi warszta-
ty wokalne w naszym centrum, 
uczyły się prawidłowej emisji 
głosu, przy użyciu klatki pier-
siowej, krtani i  przepony. Na 
zakończenie warsztatów dziew-
czynki wykonały wspólnie ćwi-
czony utwór muzyczny. A  jak 
im poszło? Wysłuchajcie sami 
i  koniecznie odwiedźcie poniż-
szą fotogalerię, w której można 
podpatrzeć jak przebiegały ćwi-
czenia wokalne.
   Przedpołudniowe godziny 19 

stycznia 2022 r. dzieciaki spędzi-
ły na warsztatach z Robotyki.
   Budowanie różnych obiektów 
z klocków Lego, to ciekawe zaję-
cia dla chłopców i dziewczynek. 
A wprowadzanie ich w ruch za 
pomocą programów kompu-
terowych, to już nie lada gratka 
nawet dla dorosłych. Dzieciaki 
świetnie sobie poradziły z  za-
daniami, które przygotowane 
zostały przez firmę ROBOTIM 
z Krakowa.
   Tego samego dnia uczestnicy 
Plastycznych szaleństw Arkto-
sa dzielnie pracowali podczas 
warsztatów artystycznych. Po-
wstały śniegowe bałwanki, które 
wykonane zostały m.in. z papie

Kat. III kl. IV-VI: I miejsce – Ma-
ciej Kasperek ZSP Spytkowice, I 
miejsce – Antosia Westenholz SP 
Sosnowice, II miejsce – Hubert 
Morek SP Sosnowice, II miejsce 
– Amelia Berniak ZSP Spytko-
wice, II miejsce – Igor Podgórny 
ZSP Brzeźnica, III miejsce – Jan 
Knapik ZSP Tłuczań, III miejsce 
– Jakub i Kacper Suter SP Sosno-
wice, Wyróżnienia – Sandra Ol-
szyńska ZSP Tłuczań, Wiktoria 
Wróbel SP Sosnowice.
Kat. IV kl. VII-VIII: I miejsce – 
Filip Podgórny ZSP Brzeźnica, II 
miejsce – Maja Morawska ZSP 
Brzeźnica, II miejsce – Dawid 
Sowiński SP Sosnowice, III miej-
sce – Kamil Antos SP Sosnowice, 
Wyróżnienie – Kornelia Prze-
woźniak ZSP Łączany.
Kat. V prace rodzinne: I miejsce 
– Kacper Dzidek ZSP Łączany, 
I miejsce – Nadia, Borys, Igor 
i Anna Kowalscy SP Paszkówka, 
I miejsce – Tymoteusz Kozioł 
ZSP PS Łączany, II miejsce – Ar-
tur Podgórny ZSP PS Brzeźnica, 
II miejsce – Patryk Knapik ZSP 
PS Brzeźnica, II miejsce – Zu-
zanna Littner ZSP PS Brzeźnica, 

III miejsce – Aniela Pyjos ZSP PS 
Brzeźnica, III miejsce – Lilianna 
Medoń ZSP PS Tłuczań, Wy-
różnienia – Hania i Witold We-
stenholz SP Sosnowice, Mateusz 
Michalec ZSP Ryczów, Wiktoria 
i  Aleksandra Szczypczyki SP 
Sosnowice, Lukas Bednarczyk 
SP Marcyporęba, Igor Pyrek SP 
Marcyporęba, Ola Szlag z rodzi-
cami ZSP Brzeźnica.
Kat. VI prace grupowe: I miej-
sce – Grupa „Maluchy” ZSP 
Łączany, I miejsce – Placówka 
Wsparcia Dziennego Brzeźni-
ca, I miejsce – Nadia, Igor i Bo-
rys Kowalscy SP Paszkówka, II 
miejsce – Placówka Wsparcia 
Dziennego „Mali Giganci”   Łą-
czany, II miejsce – klasa IIa ZSP 
Brzeźnica, III miejsce – Grupa 
„Biedroneczki” ZSP Brzeźnica.
Kat. VII dorośli: I miejsce – 
Aleksandra Krzywińska Jaśko-
wice.
   Serdecznie gratulujemy nagro-
dzonym oraz wszystkim, którzy 
wzięli udział w  tegorocznym 
przeglądzie.



ru i filcu, przy użyciu nożyczek, 
zszywacza i kleju. 
   W czwartkowe przedpołudnie 
20 stycznia zebrały się dzieciaki, 
które uczestniczyły w  zimowo-
-feryjnych warsztatach teatral-
nych „Możesz być kim chcesz”. 
Podczas zajęć można było na-
uczyć się, jak za pomocą ruchu 
i  gestu wyrazić swoje emocje. 
Dzieciaki przekonały się rów-
nież, jakim niełatwym zadaniem 
jest wcielanie się w  różne role. 
Zajęcia prowadziła pani Cecylia 
Biel.
   Kulinarnie z Arktosem to tytuł 
warsztatów kulinarnych, które 
odbyły się 21 stycznia, na koniec 
pierwszego tygodnia ferii zimo-
wych z Centrum Kultury i Pro-
mocji w  Brzeźnicy.  Robiliśmy 
zimowe smakołyki, bałwanka 
oczywiście, pingwinka, zimo-
wą choinkę i myszkę. Wszystko 
w  całości do degustacji. Było 
pysznie, zimowo i wesoło.
   Drugi tydzień Ferii zimowych 
z  Centrum Kultury i  Promo-
cji w  Brzeźnicy rozpoczęliśmy 
drugą częścią zajęć rekreacyj-
nych „Rusz głową i szalej razem 
z  nami”. Były zagadki, rebusy, 
ciekawe zabawy. Jednym sło-
wem gwarno, wesoło i  koloro-
wo. Tuż po zajęciach rekreacyj-
nych dzieciaki wzięły udział 
w  Kulinarnych Szaleństwach 
z  Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Brzeźnicy.
   Popołudnie upłynęło pod zna-
kiem słodkich ciasteczek, które 
przypadły dzieciakom do gustu.
   Panie z  KGW Marcyporęba 
20 stycznia 2022 r. w  budynku 
WDK Marcyporęba zaszalały 
kulinarnie z dzieciakami pod ha-
słem „Dziś króluje hot dog, bur-
ger, zapiekanka i soku szklanka”. 
Natomiast panie z KGW Łącza-
ny 24 stycznia 2022 r.  w Domu 
Strażaka w Łączanach przepro-
wadziły dla dzieciaków „Nale-
śnikowe szaleństwa”. Obejrzyjcie 
zdjęcia ze wspólnego gotowania 
przesłane przez członkinie kół.
   Kreatywne zajęcia z Arktosem 
odbyły się 25 stycznia. Ojojoj, 
działo się, działo i było niezwy-
kle twórczo. Powstała cała bry-

gada bałwanków, którym pro-
jektowaliśmy stroje w  naszych 
ulubionych kolorach, fikuśne 
kapelusze i ciepłe zimowe szale. 
Z  naszym feryjnym Arktosem 
było przyjemnie, fantastycznie 
i kreatywnie.
   26 stycznia Galeria Polsko-Sło-
wacka w Brzeźnicy zgromadziła 
dzieciaki, które chętnie ekspery-
mentowały pod okiem pana Ja-
rosława Knapika z firmy ROBO-
TIM z Krakowa. Na warsztatach 
można było wykonać sztuczny 
śnieg z sody i wody. Z powstałej 
masy dzieci ulepiły cudne bał-
wanki. Kolejne eksperymenty 
powstały przy użyciu sody, octu, 
płynu do naczyń, ciepłej wody 
i  kolorowych barwników. Mło-
dzi naukowcy, a  może w  przy-
szłości laboranci, w  specjali-
stycznych strojach wykonywali 
eksperymenty, które sprawiły im 
wiele radości. Było trochę pracy, 
ale efekty były ciekawe i  zaska-
kujące.
Słodkości z  Arktosem to tytuł 
warsztatów kulinarnych, które 
odbyły się 27 stycznia. Dzieciaki 
zrobiły własnoręcznie zimowe 
deserki i ciasteczkowe potworki. 
Spisały się na medal!
   Muzycznie z tańcem i zabawą 
w  piątkowe przedpołudnie 28 
stycznia 2022 r. zakończyliśmy 
Ferie Zimowe ‚2022 z Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy.
Było energetycznie, wesoło i ko-
lorowo. Taniec przeplatał się 
z  muzycznymi zabawami. Jed-
nym słowem zajęcia prowadzo-
ne przez panią Elżbietę Matulę 
z Salsa Fun sprawiły wielką ra-
dość dzieciakom.
   Skanując kod QR możecie 
obejrzeć filmowe podsumowa-
nie naszych ferii na kanale Mło-
dzieżowej Telewizji Brzeźnica na 
YouTube.




