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• Sukces naszych piłkarek! • Szanują stare granice 
czy kpią z historii? • Kulturalne lato z CKiP

BRZEŹNICA taka malowniczagmina
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Artystyczne wtorki
w CKiP w Brzeźnicy
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rozmaitości

22 marca
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
„Region Beskidy” - wideokonferencja
23 marca
Spotkanie z  wykonawcą, inspektorem,  
projektantem oraz kierownikiem budo-
wy w sprawie postępu prac przy budowie  
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego 
w Brzeźnicy
24 marca
Spotkanie z Posłem na Sejm RP Filipem 
Kaczyńskim dot. wniosku złożonego 
przez Gminę Czernichów w sprawie 
zmiany granic Gminy Brzeźnica
25 marca
Wideokonferencja dot. opracowania 
studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ru-
chowego rozwoju drogowego w obszarze 
Subregionu Małopolski Zachodniej
29 marca
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
31 marca
XXVII  Sesja Rady Gminy Brzeźnica

Wideokonferencja z udziałem Starosty 
Powiatu Wadowickiego oraz przedst. 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego dot.  masowych szczepień oraz 
organizacji punktów szczepień 
9 kwietnia
Wideokonferencja PGW Wody Polskie 
RZGW Kraków dot. konsultacji w 
sprawie ochrony przed powodzią miasta 
Krakowa oraz zarządzania ryzykiem 
powodziowym w regionach wodnych 
Małej Wisły i Górnej Wisły 
13 kwietnia
Spotkanie z  wykonawcą, inspekto-
rem,  projektantem oraz kierownikiem 
budowy w sprawie prac przy budowie  
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego 
w Brzeźnicy

Wideokonferencja dot. projektów kla-
strowych tzw. krajowego planu odbudo-
wy w zakresie instalacji OZE – Klastry 
Energii Wisła z udziałem firmy DOEKO, 
gmin Tomice i Spytkowice
14 kwietnia
Wideokonferencja zorganizowana przez 
Pełnomocnika Wojewody Małopolskie-

Z diariusza 
Wójta

Znów po-
jawił się te-
mat zmiany 
przebiegu 
granicy 
naszej gmi-
ny. Gmina 
Brzeźnica 
mocno pil-
nuje swoich 
włości po 
drugiej 
stronie Wisły. Kiedy należy 
spodziewać się jakichś roz-
strzygnięć i jakie one będą?
- Gmina Czernichów złożyła wniosek 
do Ministerstwa poprzez Wojewodę 
Małopolskiego. Wiem, że wojewoda za-
opiniował negatywnie tę propozycję. Do 
końca lipca Rada Ministrów ma podjąć 
ostateczną decyzję. Dobrą praktyką jest 
uszanowanie decyzji wojewody. Jesteśmy 
więc dobrej myśli. 
Gmina Brzeźnica przygoto-
wuje się do otwarcia długo-
oczekiwanej i największej w 
ostatnim czasie inwestycji. 
Kiedy ruszy Centrum Medycz-
no - Rehabilitacyjne? Jakie 
instytucje się w nim znajdą?
- Obiekt został formalnie odebrany i 
gotowy do użycia. W lipcu zacznie dzia-
łać ośrodek zdrowia, który w tej chwili 
przenoszony jest z Kossowej. Następnie 
uruchomimy centrum rehabilitacji. W 
budynku znajdzie się także Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Centrum Usług Wspólnych, 
czyli jednostka, która zajmuje się admi-
nistracją placówek oświatowych w naszej 
gminie. Będą też gabinety psychologów, 
logopedów a przede wszystkim poradnia 
stomatologiczna dla dzieci i dorosłych. 
Chcemy też uruchomić tam aptekę oraz 

przenieść urząd pocztowy.
W rozmowach z sąsiadami 
pojawił się pomysł powołania 
Straży Międzygminnej. Jak 
bardzo zaawansowane są 
prace nad tym pomysłem i 
czym miała by się taka straż 
zajmować?
- Na razie analizujemy, przyglądamy się 
gminom, które utworzyły własne straże. 
Pomysł wiąże się z pewnymi naciskami 
województwa np. na kontrolowanie 
palenisk, dzikich wysypisk śmieci. Poza 
tym gmina bez straży nie dysponuje 
odpowiednimi narzędziami do utrzy-
mania szeroko rozumianego porządku, 
czystości, bezpieczeństwa. Urzędnicy nie 
mogą podejmować pewnych działań, a 
policja ma inne obowiązki. Sprawa jest 
rozwojowa.
Rozmawia Pan z włodarzami 
Skawiny o ścieżce rowerowej 
wzdłuż kanału? Co sądzą o 
tym pomyśle?
- Skawina jest już na etapie realizacji 
swojego odcinka zaprojektowanej kiedyś 
przez nas ścieżki rowerowej. To nas bar-
dzo mobilizuje do działania. Już w tym 
roku rozpoczynamy podzieloną na etapy 
budowę tego traktu, który w przyszłości 
połączy nas z Wiślana Trasą Rowerową 
oraz traktem o nazwie VeloSkawa, nad 
którym trwają już prace.

O Centrum Medyczno ‑ Rehabilitacyjnym, 
ścieżkach rowerowych i gminnej straży
z Bogusławem Antosem, Wójtem Brzeźnicy rozmawia Łukasz 
Dziedzic
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Z diariusza 
Wójta c.d.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Krakowie, infor-
muje o możliwości składania za pośred-

Wydział Środowiska Starostwa Powia-
towego w Wadowicach informuje, że na 
gruntach leśnych, nieleśnych i wodach 
wszystkich form własności na terenie 
całego kraju, w roku 2021, będą prowa-
dzone prace obserwacyjno-pomiarowe w 
ramach Monitoringu gatunków i siedlisk 
przyrodniczych realizowanego w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowi-
ska na zlecenie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.
Prace związane z realizacją tego przed-
sięwzięcia będą wykonywane przez pra-
cowników: Instytutu Ochrony Przyrody 
PAN, firmy KRAMEKO Sp. z o.o., kon-
sorcjum złożonego z następujących pod-
miotów: Instytut Badawczy Leśnictwa, 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut 
Ochrony Środowiska PIB, TAXUS IT Sp. 
z o.o. lub przez osoby upoważnione przez 
w/w instytucje. Badania będą prowadzo-
ne w 2021 roku.
W związku z powyższym zwracamy się 
do właścicieli gruntów leśnych niesta-
nowiących własności Skarbu Państwa, 
o umożliwienie wstępu do lasu osobom 
upoważnionym do wykonania prac zwią-
zanych z obserwacjami i pomiarami na 
stałych powierzchniach obserwacyjnych.

• Będą mierzyć 
i obserwować

• KOWR informuje

nictwem portalu eRolnik dokumentów 
związanych z obsługą funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych m.in. 
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji 
produktów rolno-spożywczych Fpz_f1.
   Warunkiem skorzystania z możliwości 
wypełnienia deklaracji wpłaty jest posia-
danie aktywnego profilu zaufanego.

go dot. działań i programów realizowa-
nych dla seniorów i na rzecz seniorów
19 kwietnia
Odbiór prac budowlanych Centrum 
Medyczno  - Rehabilitacyjnego w Brzeź-
nicy przez Sanepid

Spotkanie z Wojewodą Małopolski, 
Starostą Powiatu Wadowickiego oraz 
Dyrektorem Biura Poselskiego Filipa 
Kaczyńskiego dot. wniosku złożonego 
przez Gminę Czernichów w sprawie 
zmiany granic Gminy Brzeźnica 
20 kwietnia
Spotkanie z  wykonawcą, inspekto-
rem,  projektantem oraz kierownikiem 
budowy w sprawie prac przy budowie  
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego 
w Brzeźnicy

Wideokonferencja dot. finansowania in-
westycji komunalnych w ramach Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski

Wideokonferencja Starosty Powiatu 
Wadowickiego dot. szczepień oraz 
problemów z zamawianiem szczepionek 
przeciwko Covid-19 na terenie Powiatu 
Wadowickiego 
29 kwietnia
Spotkanie z podmiotami wynajmujący-
mi pomieszczenia Centrum Medyczno-
-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
3o kwietnia
XXVIII  Sesja Rady Gminy Brzeźnica 
5 maja
Spotkanie z projektantem w sprawie  
realizacji budowy ścieżki rowerowej na 
Kanale Łączańskim
6 maja
Spotkanie Zarządu Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 
dot. wniosku aplikacyjnego do progra-
mu ELENA
10 maja
Wideokonferecja  Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 
11.05.2021 - Odbiór gwarancyjny sali 
gimnastycznej SP w Marcyporębie

Szkoła w Łączanach już po remoncie 
dachu. Zaplanowany na ten rok remont 
pokrycia dachowego na części budynku 
szkoły w Łączanach został wykona-
ny. Zakres prac obejmował  wymianę 
pokrycia dachowego na nową blachę, 
wymianę rynien spustowych, obróbki 
blacharskie, obróbki murów ogniowych, 
okapy, kołnierze i gzymsy. Pomalowano 
też blachę na dachu przewiązki łączącej 
szkołę z salą gimnastyczną.
Przy okazji odnowiono również górny 
korytarz szkoły. Wymalowane ściany 
i nowe oprawy oświetleniowe znacząco 
odmieniły zniszczone wnętrza.

• Dach po remoncie

Kochani! W Brzeźnicy może powstać 
PODWÓRKO NIVEA!!! Potrzebujemy 
Waszego wsparcia w postaci Waszych 
GŁOSÓW !!! Wystarczy oddać swój głos 
na: https://podworko.nivea.pl/2021/
ranking
Zmobilizujmy się, by oddać ich jak naj-
więcej! TO WSZYSTKO DLA DZIECIA-
KÓW!!!
Czas do 15 lipca 2021 r.
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   Rachmistrzowie spisowi mogą się kon-
taktować tylko i wyłącznie telefonicznie 
dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub z 
numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. 
Tożsamość Rachmistrza można sprawdź. 
Należy zapytać o imię, nazwisko i numer 
identyfikatora, a następnie sprawdzić jego 
dane:
- na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
- na infolinii GUS pod numerem 22 279-
99-99, wybierz 1 – Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań, następnie 
wybierz 2 – weryfikacja tożsamości rach-
mistrza.
- w Urzędzie Gminy Brzeźnica pod nr tel. 
33 879 20 29 w.15 lub 46.
   Proszę pamiętać, że Rachmistrz nie pyta 
o zarobki, numer konta, PIN do karty lub 
bankowość elektroniczną. Wszystkie ta-
kie incydenty proszę zgłaszać niezwłocz-
nie na infolinię GUS.
   W przypadku jakichkolwiek pytań in-
formuje, że na terenie Gminy Brzeźni-
ca działa Gminne Biuro Spisowe, które 
udziela informacji na temat spisu pod nr 
tel. 33 879 20 29 w.15 lub 46 .
   W sytuacjach pilnych można również 
dzwonić poza godzinami pracy Urzędu 
na mobilne numery telefonów: 880 996 
213 lub 501 644 361 lub 728 316 861
   Zachęcamy do spisywania się przez 
Internet ponieważ jest to najszybsza i 

najwygodniejsza forma udziału w spisie 
powszechnym. Wystarczy wejść w do-
godnym dla siebie czasie na spis.gov.pl i 
wypełnić formularz spisowy.
   W Urzędzie Gminy zostało przygoto-
wane również stanowisko do samospisu 
internetowego. Zachęcamy do spisania 
się w Urzędzie Gminy w godzinach pracy 
Urzędu.
   Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu 
pewności, że dzwoni w celu przeprowa-
dzenia spisu, proszę mieć na uwadze, że 
zgodnie z ustawą nie można odmówić mu 
podania danych.
   Przypominamy, że wszystkie dane 
przekazane w spisie są objęte tajemnicą 

statystyczną regulowaną przez ustawę 
o statystyce publicznej i służą wyłącz-
nie zbiorczym analizom statystycznym. 
Każda osoba biorąca udział w spisie ma 
zapewnioną pełną anonimowość. Osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowią-
zane do przestrzegania tajemnicy sta-
tystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą 
sankcje, w tym kara pozbawienia wolno-
ści.
   W przypadku uzasadnionych wątpli-
wości co do wiarygodności i rzetelności 
rachmistrza spisowego, proszę zaistniały 
incydent niezwłocznie zgłaszać na infoli-
nię spisową lub do Gminnego Biura Spi-
sowego w Brzeźnicy.

Narodowy Spis Powszechny. Uważajmy na oszustów, 
ale bez przesady!

Wójt Gminy Brzeźnica jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że do 30 września 
2021 trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

W ramach promocji Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 Urząd Statystyczny w Krakowie 
organizuje konkurs „Aktywni miesz-
kańcy w Małopolsce”. Konkurs adreso-
wany jest do wszystkich mieszkańców 
województwa, którzy poprzez udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021, mają moż-
liwość wypromowania swojej gminy 
oraz wsparcia znajdujących się na jej 
terenie jednostek oświatowo - kultu-
ralnych. 
   Głównym celem konkursu jest 

promocja NSP 2021 oraz zachęcenie 
mieszkańców województwa mało-
polskiego do aktywnego i licznego 
uczestnictwa w spisie.
   Według założeń konkursu co 2 ty-
godnie gmina o największym procen-
towym przyroście liczby spisanych w 
danej edycji mieszkańców wygrywa 
nagrody.
   Po zakończeniu danej edycji, obli-
czony zostanie dla każdej gminy w 
województwie małopolskim przyrost 
liczby mieszkańców, którzy zostali 
spisani w NSP 2021 w czasie trwania 

edycji.
   Przyrost ten jest wyrażoną w punk-
tach procentowych różnicą między 
odsetkiem osób spisanych w gminie 
na początku i na końcu edycji.
   Wszystkie informacje dotyczące 
konkursu dostępne są na stronie 
https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-
-spis-powszechny-ludnosci-i-miesz-
kan-2021/konkursy/  
   W przypadku pytań prosimy o kon-
takt poprzez e-mail: obr_krk@stat.gov.
pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.

Uwaga! Konkurs!
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Z diariusza 
Wójta c.d.

   Turniej rozegrany został w Środzie Wiel-
kopolskiej. Tytuł Mistrza Polski wywal-
czyły zawodniczki Akademii Piłkarskiej 
Diamonds, trzecie miejsce zajęła drużyna 
bydgoskiej Tęczy.
Drużyna Wisły Brzeźnica prowadzona 
jest przez Andrzeja Żądłę. W turnieju nie 
przegrały ani jednego meczu a finałowe 
spotkanie zakończyło się bezbramko-
wym remisem. O zwycięstwie drużyny z 
Warszawy zdecydowały rzuty karne. By 
zagrać w Środzie Wielkopolskiej dziew-
częta z Brzeźnicy wygrały rozgrywki w 

Małopolsce a potem triumfowały w zma-
ganiach strefowych.
   Dziewczętom, trenerowi, działaczom i 
rodzicom gratulujemy!

Mistrzowski skład AKF Wisła Brzeźnica 
U13: Maja Becker, Klaudia Nowak, Mile-
na Łukasik, Martyna Górecka, Karolina 
Nowak, Helena Kasina, Urszula Popo-
wicz, Sonia Żurek, Natalia Skrok, Emilia 
Sabuda, Ewelina Szwarc, Julia Ostrowska, 
Alicja Kołodziejska, Nikola Madejczyk 
oraz Zuzanna Niechaj.

Mamy wicemistrza Polski!
Dziewczęta z Wisły Brzeźnica wicemistrzyniami kraju! 
W finale mistrzostw Polski U13 zagrały z Diamonds 
Warszawa. O zwycięstwie zdecydowały rzuty karne.

   Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy 
gościło pana Bronisława na 
spotkaniu z mieszkańcami, 
które odbyło się w Izbie Re-
gionalnej Doliny Karpia w 
Brzeźnicy 25 stycznia 2017 
r. Czas tak szybko płynie... 

Pożegnaliśmy Bronisława Cieślaka
2 maja 2021 r. zmarł mieszkaniec naszej gminy, znany 
aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny i polityk Bronisław 
Cieślak. Rodzinie i najbliższym składamy kondolencje.

13 maja
Wizja lokalna z udziałem Rady Budowy 
w budynku  Centrum Medyczno-Rehabi-
litacyjnego w Brzeźnicy

Wideokoferencja dot. Rozwoju Transpor-
tu Kolejowego w Małopolsce Zachodniej
14 maja
Wizja lokalna w terenie w sprawie obo-
wiązkowej kontroli  budowy  Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy

Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

Spotkanie z lekarzem Ośrodka Zdrowia 
w Kossowej  dot. ustalenia wynajmu po-
mieszczeń w budynku Centrum Medycz-
no-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
17 maja
Spotkanie dot. wykonania projektu 
przebudowy dróg na ulicach: Kościelna, 
Kasztanowa, Ks. Eugeniusza Łudzika
18 maja
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Region 
Beskidy - wideokonferencja

Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski - wideokonfe-
recja
19 maja
Spotkanie w sprawie najmu lokalu  
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w 
Brzeźnicy

Spotkanie z Dyrekcją placówek oświato-
wych dot. bieżącej działalności szkół

Wizja lokalna z udziałem Rady Budowy 
w budynku Centrum Medyczno-Rehabi-
litacyjnego w Brzeźnicy

Spotkanie  z projektantem dot. wyłożenia 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go miejscowości: Sosnowice, Paszkówka, 
Kopytówka, Bęczyn, Tłuczań, Wyźrał
21 maja
Podpisanie protokołów i odbiór decyzji 
pozwolenia na użytkowanie Centrum 
Medyczno Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy

Akt notarialny Nr 3112/2021 z dnia 
21.05.2021r. - darowizna na rzecz Gminy 
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Szanują stare granice czy kpią z historii?

   Wojewoda małopolski ma 
miesiąc czasu na wydanie opi-
nii, natomiast do 1 lipca 2021 
r. Rada Ministrów ma czas na 
podjęcie ostatecznej decyzji w 
tej sprawie.
   Teren objęty wnioskiem to 
około 128 ha, który od zara-
nia dziejów należał do Łączan 
- Gminy Brzeźnica i tworzył 
jednorodne terytorium ze 
względu na układ przestrzen-
ny (zaledwie na trzy lata został 
odłączony od naszych granic).
   W okresie od 22 maja do 9 
czerwca 2020 r. zostały prze-
prowadzone konsultacje spo-
łeczne z mieszkańcami gminy 
Brzeźnica, które jednoznacz-
nie wykazały negatywne sta-
nowisko wobec wnioskowa-
nych przez gminę Czernichów 
zmian terytorialnych. Pokaza-
ły stanowczy sprzeciw nie tyl-
ko mieszkańców Łączan, ale 
i mieszkańców pozostałych 
13 sołectw. Pomimo panują-
cej pandemii i występujących 
trudnościach w przeprowa-
dzonych konsultacjach wzięło 
udział aż 2882 osoby, z cze-
go tylko 9 osób opowiedzia-
ło się za zmianą granic do 
Czernichowa. Wszyscy bio-
rący udział w konsultacjach 
mieszkańcy Łączan, do której 
należy przysiółek Sokółka wy-
powiedzieli się negatywnie za 
zmianą granic.
   Podkreślić również należy, 
że Rada Powiatu Wadowickie-
go na sesji w dniu 2 lipca 2020 
roku negatywnie zaopiniowała 
wniosek Gminy Czernichów 
w sprawie zmiany granic po-
dejmując stosowną uchwałę.

   Za pozostawieniem granic 
obu gmin w obecnym kształ-
cie przemawia wiele aspektów. 
Jednym z nich jest zapew-
nienie gminie jednorodnego 
terytorium z uwagi na układ 
przestrzenny uwzględniając 
więzi historyczne, kulturo-
we i społeczne. Więzi histo-
ryczne pokazują, że teren ten 
od zawsze należał do Gminy 
Brzeźnica powiat wadowicki - 
od 1779 roku potwierdzają to 
zachowane mapy historyczne. 
Od tego czasu, za wyjątkiem 
trzech lat (2006-2008) grani-
ca Gminy Brzeźnica i Czer-
nichów przebiegała wzdłuż 
naturalnych granic, wyzna-
czonych starorzeczem rzeki 
Wisły.
   Z kolei uwzględniając wię-
zi społeczne, zaznaczyć na-

leży, że w przysiółku Sokółka 
grunty w większości stanowią 
własność mieszkańców gminy 
Brzeźnica. W sytuacji zmia-
ny granic powstanie bariera 
administracyjna generująca 
dodatkowo czas i koszty dla 
mieszkańców gminy związana 
z utrudnieniami załatwianiem 
jakichkolwiek spraw zwią-
zanych z prawem własności 
działek w Starostwie Powiato-
wym w Krakowie oddalonym 
o ponad 30 km.
   Równie istotne w tej sprawie 
są więzi ekonomiczne i go-
spodarcze, którymi przysiółek 
Sokółka jest ściśle powiązany 
z gminą Brzeźnica. Na tych te-
renach od 2000 r. działalność 
gospodarczą prowadzi spółka 
gminna (100% udziałów gmi-
ny) pod nazwą Przedsiębior-

stwo Eksploatacji Kruszywa, 
która zasila budżet Gminy nie 
tylko zyskiem finansowym, 
ale też wpłatą należnych po-
datków. Działa tam również 
elektrownia wodna, stopień 
wodny i prywatna firma z któ-
rych gmina czerpie podatki. 
Łączne dochody dla gminy 
Brzeźnica są znaczące, bo się-
gają około 576 000 zł rocznie.
   Nie bez znaczenia pozosta-
je możliwość wykorzystania 
potencjału terenów poeks-
ploatacyjnych jako bazy re-
kreacyjno-wypoczynkowej. 
Utrzymanie granicy Gminy 
Brzeźnica w dotychczasowym 
kształcie nie zniweczy do-
tychczasowych działań gminy 
w tym zakresie. Planowana 
infrastruktura rekreacyjna 
przyczyni się do zwiększenia 

Szanowni mieszkańcy, informuję, iż Władze Czernichowa po raz kolejny chcą za-
właszczyć ziemię należącą od stuleci do Łączan w Gminie Brzeźnica. Rada Gminy 
Czernichów wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Rady Ministrów o dokonanie 
zmiany granic terytorialnych w taki sposób, by granica ta przebiegała środkiem 
koryta Wisły, a leżące w korycie i na lewym brzegu Wisły w przysiółku Sokółka dział-
ki zostały wyłączone z Gminy Brzeźnica i włączone do Gminy Czernichów, obrębu 
geodezyjnego Rusocice - informuje Wójt Brzeźnicy Bogusław Antos.
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atrakcyjności gminy w zakresie turystyki 
i wypoczynku.
   Chybione są podnoszone przez Gminę 
Czernichów argumenty zagrożenia po-
wodziowego oraz przebiegu granic środ-
kiem koryta rzeki Wisły.
   Gmina Brzeźnica, biorąc pod uwagę de-
presyjny charakter północnych terenów 
przywiązuje szczególna uwagę do zapew-
nienia bezpieczeństwa w czasie powodzi.
   Ponadto obecnie opracowywana jest 
koncepcja budowy obiektów hydrotech-
nicznych usytuowanych wzdłuż Wisły od 
Oświęcimia po Skawinę które będą prze-
chwytywać nadmiar wód w zlewni, tym 
samym eliminując zagrożenie transferu 
fali wezbraniowej, ograniczając jej wyso-
kość i zasięg.
   Nie jest właściwym też uzasadnienie 
sąsiada o potrzebie przenoszenia granicy 
na środek koryta rzeki Wisły, ponieważ 
podobne przypadki lokalizacji granic jak 
w nasze Gminie występują w niedaleko 
położonych gminach małopolski jak np.: 
Babicach - powiat chrzanowski, Liszkach 
- powiat krakowski czy Zatorze - powiat 
oświęcimski.
   Ponadto podział administracyjny 

środkiem nurtu rzeki stanowiłby znacz-
ne utrudnienia dla działalności Stopnia 
wodnego na Zaporze w Łączanach po-
nieważ urządzenia znajdowałyby się w 
dwóch różnych gminach i powiatach.
   Naszym zdaniem zmiana granic ad-
ministracyjnych jest całkowicie bezpod-
stawna, wszystkie powyższe argumenty 
przemawiają za pozostawieniem przysiół-
ka Sokółka w gminie Brzeźnica. Zarówno 
ja, jak również Starosta Powiatu Wado-
wickiego, Rada Powiatu Wadowickiego 
i Rada Gminy Brzeźnica wyrażamy sta-
nowczy sprzeciw temu działaniu. Zapew-
niam o naszej determinacji i podejmowa-
niu wszelkich możliwych procedur, które 
mają na celu nie doprowadzić do zmiany 
granic pomiędzy gminami i powiatami.
   I chociaż dalsze losy pozostają w rękach 
Premiera i Rady Ministrów będziemy 
walczyć, bo jak wspomina autor w ma-
teriale prasowym Małopolskiej Kroniki 
Beskidzkiej nawet „ ... w II połowie XIX 
wieku, gdy powodzie i regulacje koryta 
Wisły prowadzone przez władze austriac-
kie zmieniły koryto Wisły, zaborca zacho-
wał historyczne granice - pisze w „Kroni-
ce Beskidzkiej Bogdan Szpila.

Z diariusza 
Wójta c.d.
Brzeźnicy przez LKS „Płomień”Sosnowi-
ce nieruchomości o pow. 1,3743 ha poł. 
w Sosnowicach. ( boisko) 

Akt notarialny Nr 3121/2021 z dnia 
21.05.2021r. - darowizna na rzecz 
Gminy Brzeźnicy przez osobę fizyczną 
nieruchomości o pow. 0,1756 ha poł. w 
miejscowości Wyźrał. (droga) 

Akt notarialny Nr 3132/2021 z dnia 
21.05.2021r. - darowizna na rzecz 
Gminy Brzeźnicy przez osobę fizyczną 
nieruchomości o pow. 0,0931 ha poł. w 
Nowych Dworach. (droga)
24 maja
Wyjazd Komisji Rewizyjnej do Sosnowic 
w celu sprawdzenia funkcjonowania sali 
gimnastycznej
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
25 maja
Posiedzenie Komisji  Planowania , 
Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i 
Bezpieczeństwa Publicznego
26 maja
XIX  Sesja Rady Gminy Brzeźnica 
Spotkanie z Wójtem Gminy Czernichów, 
Zastępcą Wójta oraz Radnymi Gminy 
Brzeźnica w sprawie wniosku złożonego 
przez Gminę Czernichów dot. zmiany 
granic Gminy Brzeźnica
27 maja
Spotkanie z trenerem Akademii Ko-
biecego Futbolu dot. bieżących spraw 
Stowarzyszenia
Zebranie Zarządu Forum Małopolski 
Zachodniej  - wideokonferencja
28 maja
Spotkanie z optykiem w celu ustalenia 
wynajmu pomieszczeń w budynku 
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego 
w Brzeźnicy

31 maja
Spotkanie z Posłem na Sejm RP Krzysz-
tofem Kozikiem w sprawie wniosku 
złożonego przez Gminę Czernichów dot. 
zmiany granic Gminy Brzeźnica

Spotkanie z przedst. Poczty  Polskiej w 
celu ustalenia wynajmu pomieszczeń w 
budynku Centrum Medyczno-Rehabili-

Szanują stare granice czy kpią z historii? c.d.

Nowości w Spichlerzu Książki

   Czytelnicy bar-
dzo lubią nowości. 
Zakupiono dużo 
powieści obycza-
jowych, krymi-
nałów, reportaży, 
książek z dziedzi-
ny historii, biogra-
fii, książek popu-
larnonaukowych. 
Uzupełniono księ-
gozbiór tzw. dużej 
czcionki, po który 
chętnie sięgają 
czytelnicy.
   Nie zabrakło 
nowości dla dzie-
ci i młodzieży, ale 
przeważają nowości dla starszych czy-
telników. Zapraszamy i przypominamy 

o terminowym oddaniu po miesiącu od 
wypożyczenia, jeżeli tylko stan zdrowia 
na to pozwala.

Nowe książki  wzbogaciły zasoby Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Brzeźnicy i filii w: Łączanach, Marcyporębie, 
Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. 
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Z diariusza 
Wójta c.d.
tacyjnego w Brzeźnicy
1 czerwca
Spotkanie dotyczące odbioru wykona-
nia wymiany pokrycia dachowego  oraz 
malowania pomieszczeń szkolnych części 
budynku ZSP w Łączanach

Spotkanie z wykonawcą dotyczące 
odbioru gwarancyjnego zadania pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej  na miejsce rekreacji i wypoczynku w 
miejscowości Łączany”  

Spotkanie z Wójtami Gmin Tomice i 
Spytkowice w sprawie organizacji  straży 
międzygminnej na terenach gmin
7 czerwca
Spotkanie z Komendantem Straży 
Miejskiej w Skawinie oraz Wójtami Gmin 
Brzeźnica, Tomice i Skawina w sprawie 
organizacji  straży międzygminnej na 
terenach gmin

Spotkanie dot. konsultacji w sprawie 
projektu ustawy o ochotniczej straży 
pożarnej 

Spotkanie z lekarzem Ośrodka Zdrowia 
w Kossowej  dot. ustalenia wynajmu po-
mieszczeń w budynku Centrum Medycz-
no-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
9 czerwca
Spotkanie z przedstawicielami Stowa-
rzyszenia LKS „Przełęcz” Kossowa  dot. 
naprawy płyty boiska sportowego
14 czerwca
Spotkanie z zastępcą Burmistrza Ska-
winy dot. ścieżki rowerowej na Kanale 
Łączańskim
15 czerwca 
Spotkanie z Dyrekcją placówek oświato-
wych dot. bieżących spraw szkół 
16 czerwca
Spotkanie z przedst. Stowarzyszenia LKS 
Wisła Łączany dot. remontu budynku 
sportowego
18 czerwca
Udział w Forum Zarządu Wójtów, Bur-
mistrzów i Prezydentów Małopolski

   Podczas koncertu wysłuchaliśmy kilka 
patriotycznych piosenek w wykonaniu: 
Cecylii Wyroby i Małgorzaty Szybisty. 
Kto nie miał okazji wysłuchać pięknych 
melodii, może do nich powrócić, gdyż 

są dostępne w aktywnym linku: https://
youtu.be/H1imKfnzBYY
   Koncert zarejestrowany został w Regio-
nalnym Ośrodku Kultury w Zatorze.

   Kochani!!! Kto 
jeszcze nie zdą-
żył go zobaczyć 
i posłuchać, 
serdecznie 
polecamy i 
zachęcamy!!! 
Koncert jest cały 
czas dostępny 
w aktywnym 
linku: https://
youtu.be/fA-
8On2FVFMk
   W koncercie 
wystąpili: Alek-
sandra Bulek 
(wokal), Łukasz Jabcoń (pianino), Jakub 
Adamus (gitara), Jakub Żemła (bass), 
Jakub Bułka (perkusja).

   Zapraszamy również do obejrzenia 
galerii zdjęć z realizacji koncertu na 
stronie: kulturalnypowiat.pl

Trzeciomajowy koncert
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 3 maja 2021 r. 
zaprosiło do udziału w Koncercie online „Posłuchajcie tej 
historii...” z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

Wiosna. Z drugiej strony serca
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaprosił Państwa 
28 maja 2021 r. na przepiękny koncert „WIOSNA Z drugiej 
strony serca” w wykonaniu Aleksandry Bulek z zespołem.
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Centrum Kultury i Promo-
cji w Brzeźnicy zaprasza na 
cykl warsztatów wyjazdowych 
„KARPIOWE PODRÓŻE”, 
dzięki którym chcemy zachę-
cić Państwa do skorzystania 
z ciekawej oferty spędzenia 
wolnego czasu.
   Wyjazdy na poszczególne 
warsztaty odbywać się będą 

w wyznaczonym dniu o godz. 
9.30 z Brzeźnicy. Zapisy pro-
wadzone są w biurze CKiP w 
Brzeźnicy. Szczegółowe infor-
macje na temat poszczegól-
nych wyjazdów można uzy-
skać pod nr tel. 33 8792-093.

UWAGA!!! DECYDUJE KO-
LEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Projekt realizowany w ramach operacji pod nazwą: Organizacja wydarzeń kul-
turalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturo-

we rybołówstwa pod nazwą Karpiowe podróże.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 

i Morze”.

Karpiowe podróże

   Wyjazd o godz. 8.30 z Dwor-
ca PKP w Brzeźnicy. Koszt 
wyjazdu to 40,00 zł. Zapisy 
wraz z wpłatą do 22.06.2021 
r. w biurze CKiP w Brzeźnicy, 
tel. 33 8792-093.
   W programie wycieczki za-

planowano zwiedzanie dworu, 
poczęstunek oraz udział w re-
citalu.
   Uczestnicy wycieczki zo-
bowiązani są do przestrzega-
nia zasad związanych z CO-
VID-19.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
zaprasza po długiej przerwie na wspól-
ny wyjazd do Dworu Zieleniewskich w 
Trzebini 29 czerwca 2021 r.

Wyjazd do Trzebini

W programie:
16.00 - Otwarcie pikniku
NA SCENIE WYSTĄPIĄ:
- Czerwone Korale, Tańczące 
Kumoszki, Orkiestra Dęta 
OSP Sosnowice, grupa Zum-
by, młodzi artyści z CKiP w 
Brzeźnicy
ATRAKCJE:

- Degustacja potraw z karpia
- Degustacja potraw lokal-
nych
- Warsztaty wikliniarskie
- Warsztaty pszczelarskie
- Warsztaty ceramiczne
- Animacje dla najmłodszych
19.00 - Koncert zespołu „ME-
GITZA”

Piknik Rybacki

Projekt realizowany w ramach operacji pod nazwą: Organizacja wydarzeń
kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kul-

turowerybołówstwa pod nazwą Piknik Rybacki w Brzeźnicy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze”.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
serdecznie zaprasza na PIKNIK RYBAC-
KI w BRZEŹNICY, który odbędzie się 27 
czerwca 2021 r. w Amfiteatrze.
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15 czerwca WARSZTATY 
WITRAŻOWE - online. Film 
warsztatowy zamieszczony jest 
na stronie internetowej CKiP 
w Brzeźnicy. Pierwsze 20 osób 
otrzyma zestaw do samodziel-
nego wykonania witraża. Udział 
bezpłatny.
23 czerwca WARSZTATY 
HISTORYCZNE ZIEMI OSIEC-
KIEJ w Izbie Regionalnej Doliny 
Karpia w Osieku dla osób powy-
żej 50 roku życia. Wyjazd godz. 
9.30 z dworca PKP w Brzeźnicy. 
Udział bezpłatny.
27 czerwca Piknik Rybacki w 
Brzeźnicy, amfiteatr, godz. 16.00.
29 czerwca Herbatka u Zie-
leniewskich w Trzebini – wyjazd 
dla seniorów,  zwiedzanie Dworu 
Zieleniewskich, recital, poczę-
stunek, cena: 40 zł, zapisy do 22 
czerwca, wyjazd godz.8.30, zbiór-
ka przy dworcu PKP w Brzeźnicy.
29 czerwca godz. 21.30 – 
kino plenerowe „Nasze najlep-
sze wesele”- komedia francuska, 
miejsce: amfiteatr w Brzeźnicy.
30 czerwca WARSZTATY 
HODOWLI RYB w Gospodar-
stwie Stawowym w Tomicach. 
Wyjazd godz. 9.30 z dworca PKP 
w Brzeźnicy. Udział bezpłatny.
1 lipca godz. 21.30 – kino ple-
nerowe „Wszystko albo nic” - 
komedia polska, miejsce: przy 
WDK w Paszkówce.
3 lipca godz. 21.30 – kino ple-
nerowe „Stulatek, który wysko-
czył przez okno i zniknął” - przy-
goda/czarna komedia, Szwecja, 
miejsce:  przy OSP w Brzezince.
5 lipca WAKACYJNY ZA-
WRÓT GŁOWY - Kolorowe 
motyle z filcu - warsztaty arty-
styczne dla dzieci. Udział bezpłat-
ny. Miejsce: CKiP w Brzeźnicy, 

godz. 10.00.
6 lipca godz. 21.30 –  kino ple-
nerowe „Jack Reacher: Nigdy Nie 
Wracaj”, sensacja, miejsce: przy 
WDK w Sosnowicach.
7 lipca WARSZTATY HISTO-
RYCZNE ZIEMI ZATORSKIEJ 
obejmować będą wizytę w Ga-
lerii Szklanej, Izbie Regionalnej 
Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia 
oraz zajęcia rękodzielnicze. Wy-
jazd godz. 9.30 z dworca PKP w 
Brzeźnicy.
8 lipca godz. 21.30 –  kino ple-
nerowe „Wielki mur”, akcja, przy-
goda,
miejsce: na boisku w Bęczynie.
12 licpa WAKACYJNY ZA-
WRÓT GŁOWY - Wakacyjny 
kolorowy smakołyk - warsztaty 
kulinarne dla dzieci. Udział bez-
płatny. Miejsce: CKiP w Brzeźni-
cy, godz. 10.00.
13 licpa godz. 21.30 –  kino 
plenerowe „Kochaj”, komedia 
polska, miejsce: na placu rekre-
acyjnym w Wyźrale.
14 lipca WARSZTATY CU-
KIERNICZE w Cukierni Urbań-
scy w Zatorze. Wyjazd godz. 9.30 
z dworca PKP w Brzeźnicy.
15 lipca godz. 21.30 –  kino ple-
nerowe „Polowanie na prezyden-
ta”, film akcji, przygoda, miejsce: 
w parku w Kossowej.
16 lipca „Podróż drezyną” - 
wyjazd do Regulic, Lokalna Kolej 
Drezynowa, poczęstunek. Wy-
jazd z Brzeźnicy (dworzec PKP) 
o godz.9.00. Zapisy wraz z wpłatą 
45 zł do 8 lipca, ilość miejsc ogra-
niczona.
19 lipca WAKACYJNY ZA-
WRÓT GŁOWY - Wakacyjne 
łamigłówki - gry i zabawy logicz-
ne dla dzieci. Udział bezpłatny. 
Miejsce: CKiP w Brzeźnicy, godz. 

10.00.
20 lipca Wycieczka do Starego 
Sącza – wyjazd dla seniorów
W programie: zwiedzanie Ryn-
ku, Klasztoru Klarysek, Kościoła 
klasztornego św. Trójcy, Muzeum 
Regionalnego w Domu na Doł-
kach,  spacer do źródełka św. Kin-
gi, obejrzenie ekspozycji o Adzie 
Sari oraz o ks. Józefie Tischnerze, 
obejrzenie Ołtarza Papieskiego i 
wejście do Muzeum Papieskie-
go, spacer na Bobrowisko przy 
Stawach nad Dunajcem. Zapisy 
wraz w wpłatą 60 zł do 10 lipca 
w biurze CKiP w Brzeźnicy lub 
telefonicznie 33 8792-093, ilość 
miejsc ograniczona. Zbiórka przy 
dworcu PKP godz.7.15, powrót 
około godz.20.00.
21 lipca WARSZTATY WI-
KLINIARSKIE „Karp zaklęty 
w wiklinie” w Woźnikach. Wy-
jazd godz. 9.30 z dworca PKP w 
Brzeźnicy. Udział bezpłatny.
25 lipca Karpiowa Biesiada w 
Brzeźnicy, amfiteatr, godz. 16.00.
26 lipca WAKACYJNY ZA-
WRÓT GŁOWY - Wakacyjna 
strefa fit - gry i zabawy rekreacyj-
ne dla dzieci. Udział bezpłatny. 
Miejsce: CKiP w Brzeźnicy, godz. 
10.00.
27 lipca godz. 21.30 –  kino 
plenerowe „Whiskey Tango Fo-
xtrot” - komedia, sensacja, miej-
sce: przy WDK w Marcyporębie.
28 lipca WARSZTATY KAJA-
KOWE na Wiśle i kanale Łącza-
ny - Skawina. Wyjazd godz. 9.30 z 
dworca PKP w Brzeźnicy. Udział 
bezpłatny.
29 lipca godz. 21.30 – kino 
plenerowe „Agent i pół” - kome-
dia sensacyjna, miejsce: przy DS 
w Kopytówce.
31 lipca - 9 sierpnia KO-

LONIA W GDAŃSKU
4 sierpnia WAKACYJNY 
ZAWRÓT GŁOWY - Owocowa 
poduszka - warsztaty artystycz-
ne dla dzieci. Udział bezpłatny. 
Miejsce: CKiP w Brzeźnicy, godz. 
10.00.
11 sierpnia WARSZTATY 
PRZYRODNICZE „Na stawach 
Doliny Karpia” w Przeciszowie. 
Wyjazd godz. 9.30 z dworca PKP 
w Brzeźnicy. Udział bezpłatny.
18 sierpnia WARSZTATY 
WĘDKARSKIE  na Łowisku 
”Podolsze” wraz z degustacją 
karpia wędzonego. Wyjazd godz. 
9.30 z dworca PKP w Brzeźnicy.
18 sierpnia Wycieczka do 
Zabytkowej Kopalni Srebra w 
Tarnowskich Górach, zwiedzanie 
podziemnej trasy turystycznej 
wpisanej na  Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Jedną z największych atrakcji tra-
sy jest przepływ łodziami, które 
kursują  między dwoma przy-
staniami zlokalizowanymi przy 
szybach Szczęść Boże i Żmija. 
Spacer po tarnowskiej starówce 
(czas wolny). Wyjazd z Brzeź-
nicy (dworzec PKP) godz.7.30, 
powrót ok.17.00, Zapisy wraz z 
wpłatą 80 zł/75 ulgowy (dzieci, 
młodzież seniorzy) do 31 lipca, 
ilość miejsc ograniczona.
23 sierpnia WARSZTATY 
PSZCZELARSKIE w Gospo-
darstwie Pasiecznym „Pasieka u 
Wojtka” w Marcyporębie. Wy-
jazd godz. 9.30 z dworca PKP w 
Brzeźnicy. Udział bezpłatny.
25 sierpnia WAKACYJNY 
ZAWRÓT GŁOWY - Kolorowe 
muffinki - warsztaty cukierni-
cze dla dzieci. Udział bezpłatny. 
Miejsce: CKiP w Brzeźnicy, godz. 
10.00

AKCJA LATO ‘2021 z CKiP w Brzeźnicy

OFERTA OTWARTA dla wszystkich zainteresowanych 
Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik imprezy przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu obowiązkowo musi za-
poznać się z Regulaminem określającym Procedury Bezpieczeństwa w CKiP w Brzeźnicy dotyczące przestrzegania zasad związa-
nych z COVID-19. Bezpośrednio przed wejściem na teren imprezy trzeba:
- zdezynfekować ręce,
- skutecznie zasłonić usta i nos, wykorzystując własne środki ochrony osobistej,
- zachować odległości pomiędzy uczestnikami (oprócz rodzin) co najmniej 1,5 m.
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   Celem kampanii, organi-
zowanej przez Towarzystwo 
Nasz Dom, jest dobroczynna 
zbiórka funduszy na pomoc 
dzieciom, które z różnych 
przyczyn nie mogą wychowy-
wać się we własnej rodzinie. 
Akcja pozwala uświadomić 
dzieciom i młodzieży, że od-
dając choćby jeden grosz moż-
na przyczynić się do zreali-
zowania wielkich czynów na 
rzecz dzieci znajdujących się 
w trudnej sytuacji rodzinnej. 
Łącząc wspólnie siły pokazali-
śmy, że ta pomoc jest realna i 
możliwa! Dzięki zaangażowa-
niu społeczności szkolnej oraz 
przedszkolnej udało się pobić 

kolejny rekord i zebrać  kwotę 
w wysokości  818,79  złotych. 
Nasza GÓRA GROSZA była 
ogromna i ważyła prawie  70 
kilogramów. 
   Rekordzistą zbiórki zo-
stała grupa przedszkolaków 
„PSZCZÓŁKI”, która zebrała 
209,92 złotych. Po przelicze-
niu zebranej kwoty na jedne-
go ucznia, w szkole najlepsi 
okazali się uczniowie klasy I. 
Średnio jeden uczeń przyniósł 
8,91 zł. Gratulujemy! Liczymy 
na Was za rok!!!
Opiekun SU – Aneta Kowal-
ska (fot. http://towarzystwo-
naszdom.pl/)

Góra grosza w Tłuczani
Już po raz kolejny Samorząd Uczniowski 
SP w Tłuczani przeprowadził zbiórkę mo-
net  w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Góra 
Grosza”. 

W dniu 2 czerwca 2021r. uczniowie ZSP w 
Brzeźnicy realizujący projekt „Eco Teens in 
Brzeźnica” wzięli udział w ostatnich zaję-
ciach o tematyce ekologicznej.

Eco Teens in Brzeźnica

Zajęcia odbyły się w formie 
wycieczki w czasie której 
przewodnikiem była p. Anna 
Danek.  Na trasie Brzeźnica – 
Łączany – Kossowa poznawa-
liśmy nie tylko piękno najbliż-
szej okolicy, ale też bogactwo 
środowiska przyrodniczego w 
Dolinie Wisły. Zakończeniem 
wycieczki był grill przygoto-
wany przez Klasową Radę Ro-

dziców klasy 7a oraz wspólne 
zabawy i tańce.
   Projekt „Ekologiczne nasto-
latki w Brzeźnicy” realizowa-
ny jest w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności ENGLISH TE-
ACHING, którego krajowym 
operatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA.
Jolanta Wacław

Konkurs Maszyna Przyszłości

   Kolejny raz  miło przekazać, 
że uczennica klasy IIIb ZSPw 
Brzeźnicy Hanna Kwarciak za-
jęła III Miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Technicznym 
”Maszyna Przyszłości” organi-
zowanym w Szkole Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej w Dzie-
kanowie Leśnym. Do konkur-
su zostało zgłoszonych 76 prac 
Uczniów z całej Polski.
Konkurs objęty był honorowym 
patronatem Burmistrza Łomia-
nek p. Małgorzaty Żebrowskiej-
-Piotrak, która dla zwycięzców 
ufundowała nagrody.
„Maszyna do spełniania ma-

rzeń”- każdy człowiek będzie 
mógł wejść i wybrać jedno ma-
rzenie do spełnienia, takie które-
go najbardziej potrzebuje. Z ma-
szyny będzie można skorzystać 
tylko raz, ale swój „ los” będzie 
można oddać bliskiej osobie.
To niecodzienny i niezwykły 
sukces Hani, gdyż  w maju otrzy-
mała główną nagrodę  w literac-
kim konkursie.
Cieszymy się razem z Hanią i 
SERDECZNIE GRATULUJE-
MY!!!
Opracowanie: Wychowawczyni 
Agnieszka Kamola
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   Akcja 1 wspiera szkoły i inne 
organizacje działające w ob-
szarze edukacji szkolnej, które 
chcą zorganizować mobilno-
ści edukacyjne dla uczniów i 
pracowników szkół.
   Organizacje uczestniczące w 
swoich działaniach powinny 
aktywnie promować włącze-
nie społeczne i różnorodność, 
zrównoważenie środowisko-
we oraz edukację cyfrową 
wykorzystując w tych celach 

konkretne możliwości finan-
sowania przewidziane w pro-
gramie, poprzez podnoszenie 
świadomości wśród uczestni-
ków, dzielenie się najlepszymi 
praktykami oraz wybieranie 
odpowiednich rozwiązań dla 
swoich działań.
   Otrzymanie akredytacji w 
zaledwie pierwszym roku jej 
działania jest niewątpliwie 
olbrzymim sukcesem placów-
ki i mamy nadzieję na wyko-

rzystanie w pełni możliwości 
edukacyjnych, jakie oferuje 
program Erasmus Plus, aby 
poprzez szkolenia nauczycieli 
i pracowników administra-
cyjnych usprawnić działa-
nie naszej szkoły, a uczniom 
wzbogacić ofertę edukacyjną, 

rozwijać ich zainteresowania, 
promować współpracę mię-
dzynarodową, wspólnie dzia-
łać na rzecz ekologii i cyfry-
zacji, a przez to jeszcze lepiej 
przygotowywać uczniów na 
wyzwania czekające na nich w 
przyszłości.

ZSP w Brzeźnicy znalazł się w wąskim gronie zaledwie 159 szkół w skali całego 
kraju, które otrzymały akredytację na składanie wniosków o granty unijne w sektorze 
Edukacja Szkolna Akcja 1 Programu Erasmus Plus. Akredytacja jest nowym, ułatwio-
nym sposobem wnioskowania o dofinansowanie mobilności uczniów, nauczycieli, ale 
także pracowników administracyjnych działających w szkołach i instytucjach związa-
nych z oświatą.

ZSP w Brzeźnicy z akredytacją na środki unijne do 2027 roku

   20 maja przypada ustano-
wiony przez ONZ Światowy 
Dzień Pszczół. Z tej okazji 
uczniowie klasy III SP w So-
snowicach realizowali pro-
jekt edukacyjny „W świecie 
pszczół”, który miał na celu 
upowszechnienie wiedzy na 
temat życia pszczół i ich po-
żytecznej roli w przyrodzie i 
gospodarce oraz zwrócenie 
uwagi na globalny problem 
wymierania pszczół. Ucznio-

wie zapoznali się z hierarchią 
w ulu, procesem zapylania 
roślin i tworzenia miodu oraz 
jego właściwościami. Dzięki 
uprzejmości Pana Bartosza 
Wągrody dzieci miały okazję 
obejrzeć przedmioty, który-
mi posługuje się pszczelarz w 
swojej pracy. O pracy pszcze-
larza z wielką pasją opowie-
dział swoim rówieśnikom 
Kacper, który podziela pasję 
taty i pomaga mu w pasiece. 

Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też 
zapylają blisko 80% roślin. Bez pszczół i 
ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest 
możliwy. 

Świat bez pszczół? Niemożliwe! Wielkie sprzątanie

   Pracownicy gospodarczy 
kompleksowe sprzątanie za-
częli od zbierania śmieci z 
terenów zielonych, pasów 
drogowych i ścieżek. Upo-
rządkowane zostały też par-
kingi i chodniki przy gmin-
nych obiektach publicznych, 
poprzycinane krzewy wzdłuż 
dróg lokalnych. Piękne i czy-
ste krajobrazy naszej Gminy 
są jej niewątpliwie dużym atu-
tem, zatem dbajmy wszyscy o 
czystość i porządek naszego 
otoczenia.

   Patrząc na ilość zebranych 
śmieci przypominamy, iż za-
brania się ich wyrzucania w 
miejscach do tego nieprze-
znaczonych. Firma odbiera 
od mieszkańców każdą ilość 
śmieci komunalnych, a do-
datkowo w pierwszy i trzeci 
piątek każdego miesiąca moż-
na oddać odpady w punkcie 
zbiórki w Brzezince.
   W akcję sprzątania sponta-
nicznie włączyli się też niektó-
rzy mieszkańcy. (inf. UG)

Wiosną ostro ruszyły prace porządkowe w 
naszej gminie. 
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BRZEŹNICA taka malowniczagmina
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

   Projekt realizowany był w ra-
mach Programu Współpracy 
Transgranicznej INTERREG 
V-A Polska Słowacja 2014 - 
2020 pt. „Lokalne szlaki rowe-
rowe w Dolinie Karpia”.
   Trasy szlaków przebiegają po 
terenach o bogatych i unika-
towych zasobach przyrodni-
czych regionu Doliny Karpia. 
Wszystkie wytyczone nowe 
lokalne szlaki łączą się lub 
przebiegają równolegle z czer-
wonym głównym Rowero-
wym Szlakiem Doliny Karpia.
   Dodatkowo w ramach inwe-
stycji w rozwój infrastruktury 
rowerowej na obszarze wy-
dany został Atlas Rowerowy 
Doliny Karpia ze wszystkimi 
11 nowymi szlakami (do po-
brania tutaj: http://www.spyt-
kowice.net.pl/assets/Uploads/
Atlas-rowerowy-Doliny-Kar-
pia.pdf, można też zeskano-
wać kod QR).
   Na terenie Gminy Brzeźni-
ca wyznaczono i oznakowa-

no szlak rowerowy - poma-
rańczowy o łącznej długości 
prawie 18 km. Poniżej przed-
stawiamy krótką jego charak-
terystykę. Zachęcamy również 
do zapoznania się z atlasem i 
korzystania z nowych szlaków 
o malowniczych terenach, po 
których poruszanie się rowe-
rem będzie prawdziwą przy-
jemnością, szczególnie, że ta 
forma turystyki jest znakomi-

tą okazją do zwiedzenia oko-
lic, jej zachwycającej przyrody, 
licznych atrakcji kulturowych 
i historycznych, które ma do 
zaoferowania.
My promonujemy trasę nr 
1: Marcyporęba - Sosnowice 

(Gmina Brzeźnica) POMA-
RAŃCZOWY SZLAK – 17,8 
km
   Szlak prowadzi przez pasmo 
Draboża, najbardziej wysu-
niętą na zachód część Pogó-
rza Wielic kiego. Biegnie przez 
Trawną Górę (421 m n.p.m.), 
i dalej wzdłuż pasma wznie-
sień, skąd możemy podziwiać 
na północy panoramę doliny 
Wisły – od Eremu Kamedu-

Nie ma lepszego sposobu na zwiedzanie Doliny Karpia od roweru! Stowarzysze-
nie Dolina Karpia we współpracy z wszystkimi gminami, w tym z Gminą Brzeź-
nica, w ubiegłym roku oznakowało w terenie 11 nowych szlaków rowerowych o 
łącznej długości ok. 138 km. To kolejna inwestycja w rozbudowę tras rowerowych 
naszego regionu.

Rowerem po Dolinie

łów na krakowskich Bielanach, 
aż po ruiny zamku w Lipowcu, 
a na południu – kompleks 
klasztorny oo. Bernardynów 
w Kal warii Zebrzydowskiej i 
wzgórze lanckorońskie z ru-
inami zamku oraz w oddali 

Babią Górę (przy sprzyjają-
cych warunkach nawet szczy-
ty Tatr). Na trasie zobaczymy 
Zespół pałacowo-parkowy w 
Paszkówce i kościół w Sosno-
wicach z II poł. XVI w. 
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EkoBieg Doliny Karpia

   Dolina Karpia to atrakcyjny 
turystycznie i przyrodniczo 
teren historycznego zagłębia 
hodowli karpia rozciągający 
się na setkach hektarów w Do-
linie Wisły i Skawy. Doskonale 
nadaje się do uprawiania tury-
styki rowerowej – w Dolinie 
Karpia wyznaczono ponad 
500 km szlaków rowerowych, 
przeznaczonych dla początku-
jących, jak i zaawansowanych 
miłośników dwóch kół. Aby 
poznać walory Doliny Karpia 
oraz zdrowo i aktywnie spę-
dzić czas zapraszamy wszyst-
kich amatorów biegania i nie 
tylko do udziału w EkoBiegu 
Doliny Karpia!
   Wystartujemy o godzinie 
10.00! Start i meta w miej-
scowości Lgota ul. Podgórska 
56 (teren Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, 
gmina Tomice, powiat wado-
wicki). Przewidywany czas 
trwania biegu na trasie Lgota 
– Marcyporęba – Wysoka – 
Babica – Witanowice - Lgota 
to około 2 godziny. Przewidu-
jemy około 100 uczestników, 
nie może zabraknąć tam Cie-
bie! Zgłoszenia przyjmować 
będziemy do 15 czerwca 2021 
roku poprzez stronę interne-
tową http://www.bit.ly/zapisy-
-ekobieg. 
   Przygotowaliśmy bardzo 

atrakcyjne nagrody. Dla zwy-
cięzców w każdej z 9 katego-
rii: I miejsce - bon o wartości 
200,00 zł do wykorzystania 
w sklepach sportowych oraz 
voucher o wartości 100,00 
zł do Resortu MOLO - użyt-
kownika znaku marki lokalnej 
Dolina Karpia, za zajęcie II 
- III miejsca - bon o wartości 
100,00 zł do wykorzystania 
w sklepach sportowych oraz 
voucher o wartości 100,00 zł 
na usługę wypożyczenia kaja-
ków od użytkowników znaku 
marki lokalnej Dolina Karpia. 
Każdy ze zwycięzców otrzyma 
również pakiet produktów lo-
kalnych posiadających znak 
marki lokalnej Dolina Karpia. 
Ponadto, uczestnicy Ekobiegu 
Doliny Karpia otrzymają ga-
dżety ekologiczne promujące 
EkoBieg Doliny Karpia i cały 
obszar Doliny Karpia.
   EkoBieg Doliny Karpia przy-
gotowaliśmy przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Wsi Lgota.
   W zależności od wprowa-
dzonych niezależnych od nas 
obostrzeń związanych z CO-
VID - 19, zastrzegamy sobie 
możliwość zmiany terminu 
EkoBiegu Doliny Karpia.
   Szczegółowe zasady okre-
ślone zostały w Regulaminie 
EkoBiegu Doliny Karpia.

Serdecznie zapraszamy w 
niedzielę, 27 czerwca, na tra-
sie szczytów Doliny Karpia: 
Krzemionka – Lubań – Traw-
na Góra – Lubań – Krze-
mionka odbędzie się EkoBieg 
Doliny Karpia !

   Gmina Brzeźnica jest członkiem 
Stowarzyszenia. Projekt ten wpi-
suje się w kolejny etap współpra-
cy partnerskiej z Gminą Divina 
na Słowacji. Realizowany będzie 
w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020.
 Kwota dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi 
17318,70 € oraz 1018,74 € z bu-
dżetu państwa. Projekt obejmuje 
zadania, które będą realizowane 
od czerwca do września 2021:
   Polsko-Słowacki dzień folkloru 
w Divinie. Impreza ma na celu 
prezentację kultury polskiej u 
słowackiego partnera z Diviny. 
Prezentowane będą potrawy re-
gionalne “Brzeźnickie smakoły-
ki”. Odbędzie się pokaz wędzenia 
i degustacja karpia, jako produk-
tu regionalnego Doliny Karpia. 
Wydarzeniom towarzyszyć będą 
występy 
l o k a l -
nych ze-
społów 
z Gminy 
Br z e ź -
n i c a . 
W im-
p r e z i e 
wezmą 
u d z i a ł 
również 
zesp o-
ły oraz 
lokalni 
twórcy z 
Diviny.
   Plener 
a r t y -
s t y c z -
ny w 
D o m u 
Polsko-
- S ł o -
w a c -
kim w 

Marcyporębie, ma na celu przy-
bliżenie wartości kulturalnych, 
regionalnych i historycznych. 
Uczestnicy pleneru będą utrwa-
lać piękne i unikatowe krajo-
brazy, przyrodę i zabytki Ziemi 
Brzeźnickiej, poprzez twórczość 
artystyczną. Wykonane dzieła 
zostaną zaprezentowane na po-
plenerowej wystawie w Galerii 
Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.
   Polsko-Słowacki dzień folkloru 
w Brzeźnicy. Impreza ma na celu 
prezentację lokalnych produktów 
z Gminy Divina “Divińskie sma-
kołyki”, słowackiego rękodzie-
ła artystycznego i użytkowego. 
Zaplanowane zostały również 
stragany z prezentacją dorobku 
kulinarnego regionu pogranicza 
wraz z degustacją potraw, warsz-
taty ceramiczne oraz występy 
polskich i słowackich zespołów 
regionalnych.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy podpisało 
umowę ze Stowarzyszeniem “Region Beskidy” na re-
alizację projektu pod nazwą “Polsko-Słowacki folklor 
wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym”.

Wspólny folklor
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   Jesteśmy pewni, że prozdro-
wotna edukacja służy zachowa-
niu zdrowego uśmiechu zatem 
przypominamy i polecamy do 
przestrzegania czterech prostych 
kroków dla zdrowych i czystych 
zębów:
1 .Myj dokładnie zęby pastą z 
fluorem dwa razy dziennie – naj-

lepiej po posiłku.
2. Używaj nici i płynów denty-
stycznych, by czyścić zęby i prze-
strzenie międzyzębowe.
3. Po jedzeniu i piciu, gdy nie 
możesz umyć zębów, przez 
10minut żuj bezcukrową gumę.
4. Odwiedzaj regularnie gabinet 
stomatologiczny.

Zadbaj o swój Zdrowy Uśmiech!
Uczniowie klas IV – VI SP w Sosnowicach 
wzięli udział w 8. edycji programu eduka-
cyjno-profilaktycznego „Dziel się Uśmie-
chem” i po raz kolejny przekonali się jak 
ważne jest przestrzeganie zasad prawidło-
wej higieny jamy ustnej.

10 czerwca 2021 klasa II SP w 
Sosnowicach zakończyła udział 
w projekcie edukacyjnym: 
„Zwierzęta świata”. Uczestni-
czyli w nim wszyscy uczniowie 
naszej klasy. Pracowaliśmy w 
trzech grupach- podczas na-
uczania zdalnego w pokojach. 
Dzięki wytężonej pracy wielu z 
nas poznało ciekawe informacje 

o różnych zwierzętach, a także 
różnorodne metody przedsta-
wienia ich. Grupy wykonały 
albumy, plakaty, a efekty swojej 
pracy przedstawiły starszej gru-
pie przedszkolnej oraz klasie I i 
III. Projekt wzbudził duże zain-
teresowanie wśród przedszko-
laków oraz uczniów. Zadawali 
wiele pytań, oglądali ilustracje. 

Zwierzęta świata

   Prezentowane prace  powstały 
w  ramach projektu: „Wystawa 
kapliczek inspirowana dzie-
dzictwem regionalnym Doliny 
Karpia” dzięki, któremu mamy 
nadzieję przybliżyć Państwu 
jedną z  nierozerwalnych trady-
cji regionu, jaką są przydrożne 
kapliczki – stały, chociaż zanika-
jący element krajobrazu Doliny 
Karpia.
Kapliczki przydrożne przez 
wieki powstawały w  intencji 
upamiętnienia ważnego wyda-
rzenia, stawiano je w  podzięce 
za wyzdrowienie, pełniły funk-
cję ochronną,   czym samym „ 

pisały” historię danego regionu 
i lokalnej społeczności.
Były i  są świadectwem kultury 
ludowej i historii. Historii także 
w wymiarze osobistym.
   Wystawa powstała z  myślą 
o  spotkaniu zarówno między-
ludzkim, międzypokoleniowym, 
a  także międzykulturowym i   
ma na celu   propagowanie za-
nikającej tradycji jaką są przy-
drożne kapliczki. Do udziału 
w nim zostali zaproszeni twórcy 
z  uznanym dorobkiem z  Polski 
i Ukrainy, w większości związani 
z  Międzynarodowymi Warszta-
tami Ikonopisów w Nowicy.

Kapliczki w Galerii
Od 4 do 18 czerwca 2021 r. w Galerii 
Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy można było 
oglądać wystawę „Kapliczki - dziedzictwo 
kulturowe”. CKiP zaprosiło na wernisaż 4 
czerwca 2021 r.
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edukacja

8 czerwca 2021 uczniowie ZSP w Brzeźni-
cy biorący udział w projektach Programu 
English Teaching wzięli udział w  wycieczce 
do Krakowa, gdzie mieli do wykonania 
kilka zadań w języku angielskim.

   Zaczęliśmy od spaceru po 
Plantach w czasie którego 
uczniowie musieli znaleźć 
różne obiekty i zaznaczyć je na 
mapie. Następnie po przerwie 
na lody, udaliśmy się na Rynek 
Główny. Tu uczniowie praco-
wali w małych grupach ćwi-
cząc nie tylko język angielski, 
ale też orientację  przestrzen-
ną oraz spostrzegawczość.
Link do filmu z naszej wy-
cieczki:

https://angielskiedyta2020.wi-
xsite.com/zspbrzeznica
Projekt Eco „Teens in Brzeźn-
ca” oraz „How to Benefit from 
Distant Learning?” realizowa-
ny jest w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności ENGLISH TE-
ACHING, którego krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fun-
dacja Rozwoju NIDA.
Opracowanie: Jolanta Wacław, 
Danuta Tracz, Edyta Kłeczek

Gra terenowa w Krakowie

   Dotyczy to również przed-
szkolaków, które chętnie z tej 
oferty skorzystały. Idąc, mija-

liśmy po drodze kwitnące aka-
cje,  które teraz upajają swym 
zapachem i aż huczą od pracy 

Przedszkolaki z Marcyporęby 
z wiytą w pasiece
Od wielu już lat Pan Wojciech Spisak 
zaprasza chętnych do odwiedzenia swej  
„Pasieki u Wojtka” w Marcyporębie.

rojów pszczół. Zapowiada się 
udany zbiór akacjowego mio-
du!
   Na miejscu czekała na nas 
nie lada gratka – pan pszcze-
larz osadzał właśnie nowy rój 
pszczół w ulu i zaprezentował 
dzieciom wszystkie kolejne 
czynności z tym związane. Zo-
baczyliśmy świeżo utworzony 
przez pszczoły plaster wosku, 

który nieustannie zachwyca i 
zdumiewa kunsztem swej bu-
dowy.
   Było radośnie, kolorowo i 
pachnąco, a na miodek mamy 
coraz większą ochotę. Tak 
więc czekamy an udane zbio-
ry. Panu Wojciechowi bardzo 
dziękujemy i życzymy zdrowia 
Panu i Pańskim pszczółkom.
   Przedszkolaki

Ekologiczny strój Einsteina

   Wycinanie lasów, produko-
wanie ogromnej ilości odpa-
dów, ocieplenie klimatu- to 
tylko niektóre z problemów, 
z którymi boryka się Nasza 
Planeta. Pamiętajmy, że jest 
to dom Nas wszystkich i mu-
simy o niego dbać. Z tej okazji 
Milena Jucha i jej brat Jakub 

Jucha- uczniowie klasy VI SP 
w Paszkówce wzięli udział w 
konkursie plastycznym, zor-
ganizowanym przez Expery-
mentarium, który polegał na 
zaprojektowaniu ekologiczne-
go stroju dla profesora Einste-
ina.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Matki Ziemi.
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rozmaitości

   Eliminacje do kadry odbyły się 
miesiąc później. Zawodnicy po-
jechali do Bydgoszczy. Kajakarze  
MKK startowali ze starszymi od 
siebie zawodnikami. Dziewczęta 
startują już z juniorkami ze star-
szego rocznika. Podobnie chłop-
cy. Polska czołówka w tej chwili to 
jednak zawodnicy, którzy szkolą 
się w szkołach mistrzostwa spor-
towego. Bardzo trudno przebić 
się zawodnikom klubowym.
   W ubiegłym roku zawodniczki 
MKK z każdej imprezy sportowej 
wracały z medalami. Chłopcy 
na Mistrzostwach Polski zdobyli 
srebrny medal w kategorii junio-
rów młodszych. Jak będzie w tym 
roku? - Obecnie trwają przygoto-
wania do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Bydgoszczy 
oraz do Mistrzostw Polski mło-
dzików w Poznaniu - mówi Ma-
rek Miśkiewicz, prezes MKK. 
   Po raz pierwszy od bardzo 
dawna w MKK trenują bardzo 
młodzi kajakarze. - Udało nam 
się stworzyć grupę 11 dzieciaków 
w wieku 9-11 lat - mówi prezes. 
- Kajaki to bardzo ciężki i wyma-
gający sport. Mam nadzieję, że 
z tej grupy zostanie w klubie jak 
najwięcej osób - dodaje prezes. 
Klub wraca po pandemii do nor-
malnej treningowej pracy. Zajęcia 
odbywają się regularnie, w tygo-
dniu od 16-18, w soboty od 10 do 
12. - Jesteśmy po kapitalnym re-
moncie naszej klubowej siłowni. 

Dla najmłodszych zawodników 
kupiliśmy profesjonalne kajaki - 
mówi M. Miśkiewicz. 
   Kajakarze z Łączan zaprasza-
ją już 27 czerwca na zawody na 
kanale. 8 lipca starsi zawodnicy 
wyjeżdżają na zgrupowanie ka-
dry małopolskiej do Bartkowej 
nad Jeziorem Rożnowskim. Po 
zgrupowaniu kajakarze wezmą 
udział w zaplanowanych ogólno-
polskich imprezach.
   Początkiem września zawodni-
cy udają się na Mistrzostwa Pol-
ski w maratonie kajakowym w 
Sztumie. 
Dwóch zawodników z MKK wy-
biera się na Mistrzostwa Polski 
Masters w Wałczu. Wystartują w 
kategorii 40-44 lat oraz  60-64 lat! 
Dwa tygodnie później, na Ukra-
inie, w Tarnopolu odbędą się Mi-
strzostwa Świata w kategorii Ma-
sters. - To specjalne zawody dla 
tych, którzy mają więcej niż 35 lat 
ale ciągle dużo czasu spędzają na 
kajakach - mówi M. Miśkiewicz.
   - Serdecznie dziękujemy za po-
moc rodzicom naszych zawod-
ników oraz wszystkim firmom i 
instytucjom, na których wsparcie 
ciągle możemy liczyć - dodaje 
prezes.
Jeżeli chcecie być na bieżąco z 
wiadomościami z MKK Łączany, 
polecamy fanpage klubu na face-
book’u oraz klubowego instagra-
ma.

Nowy sezon kajakarzy z Łączan
Sezon startowy MKK Łączany rozpoczął 
się konsultacjami dla kadry juniorów w 
Wałczu, 20-24 kwietnia. 

   Na naszej stronie interne-
towej i na naszym kanale na 
YouTube znajdziecie mnóstwo 
filmów, poradników, scena-
riuszy, instrukcji, dzięki któ-
rym w dogodnym momencie 
możecie zrobić w domu coś 
ciekawego! Pomysł na niety-
pową, smaczna potrawę? Fan-
tastyczny, ręcznie wykonany 
prezent na rodzinną uroczy-

stość lub urodziny przyjaciela? 
A może uzupełnienie wiado-
mości z literatury i malarstwa 
albo koncert? To wszystko zo-
stanie już z nami! Zapraszamy 
na ckbrzeznica.pl ale przede 
wszystkim zapraszamy na na-
sze zajęcia w wakacje oraz w 
nowym sezonie artystycznym! 
Do zobaczenia!

Ślady po „onlajnach”
Polepszyła się znacznie sytuacja epide-
miologiczna i mogliśmy wrócić do zajęć 
stałych w normalnym trybie. Po zajęciach 
online pozostało jednak wiele fantastycz-
nych śladów! 

   Autorami prac są studenci 
II, III i IV roku Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie. Wystawę 

będzie można oglądać odo 22 
lipca 2021 r. w Galerii Polsko-
-Słowackiej w Brzeźnicy.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
serdecznie zaprasza na wystawę „Przyświe-
ca nam blask zgaszonych gwiazd”, w Galerii 
Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.

Przyświeca nam blask 
zgaszonych gwiazd
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kultura
Moi Rodzice ‑ Moje Dzieci

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca 
czyli Święta Rodziny zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Moi Rodzi-
ce – Moje Dzieci”.

Celem konkursu było rozwijanie 
umiejętności plastycznych, po-
pularyzowanie różnych technik 
malarskich oraz co najważniej-
sze integracja twórcza dzieci i 
rodziców. Założony cel został 
osiągnięty, gdyż napłynęło do 
nas aż 71 prac, z czego 49 por-
tretów narysowały dzieci, 21 
portretów narysowali rodzice i 
jedna praca wykonana została 
wspólnie przez dzieci i rodzi-
ców. Komisja konkursowa w 
składzie: Jadwiga Gołębiewska, 
Małgorzata Wójtowicz-Cichoń, 
Sylwia Małecka, Gabriela Suter 
i Kazimierz Mostowik oceniając 
prace kierowała się m.in.: inwen-
cją twórczą, pomysłowością oraz 
estetyką wykonania i przyznała 
następujące miejsca:
PRACE DZIECI
I miejsce: Zuzanna Zagrobelny 
Paszkówka, Maria Lorusso Bę-
czyn

II miejsce: Sara i Nikola Kłaput 
Brzeźnica, Leonardo Lorusso 
Bęczyn, Weronika Kucharczyk 
Paszkówka, Daniela Bugiel 
Brzeźnica
III miejsce: Aleksandra Pa-
jąk Kossowa, Jagoda Małecka 
Marcyporęba, Maciej Kasperek 
Spytkowice, Igor Pyrek Marcy-
poręba, Milena Malec Bęczyn, 
Oliwia Banachowicz Kossowa, 
Szymon Bałys Tłuczań, Tomasz 
Lurie Paszkówka
Wyróżnienie: Adrianna Sekuła 
Marcyporęba, Alicja Malinow-
ska Brzeźnica, Daria Kubas Kos-
sowa, Lena Wierciak Paszkówka, 
Mikołaj Steczek Chrząstowice, 
Szymon Głowacz Brzeźnica, 
Amelia Belniak Spytkowice, 
Franciszek Witek Tłuczań, Mar-
cel Milowski Brzeźnica, Ty-
moteusz Polus Marcyporęba, 
Zuzanna Góra Marcyporęba, 
Emilia Jaskiernia Brzeźnica, Ju-

lia Nawłoka Kopytówka, Maja 
Wierciak Paszkówka, Małgorza-
ta Lasak Chrząstowice, Nikola 
Szczurek Paszkówka, Wiktoria 
Szczurek Bęczyn, Marysia i Fra-
nek Wróbel Paszkówka, Alicja 
Nawloką Kopytówka, Bianka 
Momot Brzeźnica, Bianka Wie-
czorek Kopytówka, Gabriela 
Orzechowska Nowe Dwory, 
Julia Kołodziej Chrząstowice, 
Konrad Ciernia Marcyporęba, 
Krystian Kucharczyk Kopytów-
ka, Leon Morawa Sosnowice, 
Maja Bartczak Sosnowice, Mar-
tyna Ciernia Brzezinka, Milena 
Buszek Łączany, Natalia Misiura 
Jaśkowice, Natalia Żuk Brzeźni-
ca, Nikola Ciernia Nowe Dwory, 
Oliwier Wierciak Paszkówka, 
Zuzanna Ciapa Nowe Dwory
PRACE RODZICÓW
I miejsce: Katarzyna Kucharczyk 
Paszkówka
II miejsce: Anna Rusnarczyk Bę-
czyn, Małgorzata i Łukasz Wró-
bel Paszkówka, Marta Milow-
ska Brzeźnica, Katarzyna Gajda 
Brzeźnica
III miejsce: Adrianna Momot 
Brzeźnica, Barbara Buszek Łą-
czany, Barbara Rakoczy-Lasak 
Chrząstowice, Daniel Kuchar-
czyk Kopytówka
Wyróżnienie: Jolanta Malinow-
ska Brzeźnica, Alicja Bugiel 

Brzeźnica, Ewa Pająk Kossowa, 
Marcelina Wieczorek Kopytów-
ka, Renata Banachowicz Kosso-
wa, Angelika Kołodziej Chrzą-
stowice, Anna Orzechowska 
Nowe Dwory, Aneta Steczek 
Chrząstowice, Jadwiga Antos 
Brzeźnica, Łucja Kasperek Spyt-
kowice, Łukasz Bartczak So-
snowice, Sylwia Ciernia Nowe 
Dwory
UPOMINKI DLA RODZIN
W dowód uznania za współ-
działanie w rodzinie: Anna Ru-
snarczyk oraz Maria i Leonardo 
Lorusso Bęczyn, Katarzyna i 
Weronika Kucharczyk Paszków-
ka, Alicja i Daniela Bugiel Brzeź-
nica, Katarzyna Gajda oraz Sara i 
Nikola Kaput Brzeźnica, Jolanta 
i Alicja Malinowskie Brzeźnica, 
Marta i Marcel Milowscy Brzeź-
nica, Małgorzata, Łukasz, Mary-
sia i Franek Wróbel Paszkówka, 
Daniel i Krystian Kucharczyk 
Kopytówka.
   Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym i wyróżnio-
nym. Dziękujemy za tak liczny 
udział w konkursie. Zapraszamy 
do obejrzenia wystawy „Portret 
Rodzinny” w holu Centrum  
Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
oraz przy Banku Spółdzielczym 
w Brzeźnicy.
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