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wydarzenia

Strefa żółta (cały kraj, z wy-
jątkiem powiatów ze strefy 
czerwonej):
– lokale gastronomiczne 
mogę być otwarte w godz. 
6:00 – 21:00. Zajęty może 
być co drugi stolik. Po godz. 
21:00  wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na 
wynos;
– ograniczenie liczba osób 
w transporcie publicznym 
– zajętych może być 50 
proc. miejsc siedzących lub 
30 proc. liczby wszystkich 
miejsc;
– od 19.10 – ograniczona 
liczba osób na weselach i 
innych uroczystościach – 
max. 20 osób, bez możliwo-
ści zabawy tanecznej;

– w uroczystościach reli-
gijnych może uczestniczyć 
max. 1 osoba na 4m2;
– w zgromadzeniach pu-
blicznych może uczestni-
czyć max. 25 osób;
– w szkołach wyższych oraz 
ponadpodstawowych obo-
wiązuje nauczanie hybry-
dowe;
– wydarzenia sportowe bez 
udziału publiczności;
– w wydarzeniach kultural-
nych max. 25 proc. miejsc 
zajętych przez publiczność;
– zawieszona działalność 
basenów, aquaparków i si-
łowni.
trefa czerwona (m.in. po-
wiat wadowicki):
– ograniczenie liczby osób 

w placówkach handlowych 
do 5 osób na 1 kasę;
– od 19.10 – zakaz organi-
zacji imprez okolicznościo-
wych (wesela, konsolacje i 
inne);\
– podczas uroczystości re-
ligijnych nie więcej niż 1 
osoba na 7m2,
– w zgromadzeniach pu-
blicznych może uczestni-
czyć max. 10 osób;
-w szkołach wyższych oraz 
ponadpodstawowych obo-
wiązuje nauczanie w trybie 
zdalnym (z wyłączeniem 
zajęć praktycznych).
   Oprócz tego w strefie 
czerwonej obowiązują takie 
same zasady bezpieczeń-
stwa jak w strefie żółtej:

– lokale gastronomiczne 
mogę być otwarte w godz. 
6:00 – 21:00. Zajęty może 
być co drugi stolik. Po godz. 
21:00  wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na 
wynos;
– ograniczenie liczba osób 
w transporcie publicznym 
– zajętych może być 50 
proc. miejsc siedzących lub 
30 proc. liczby wszystkich 
miejsc;
– wydarzenia sportowe bez 
udziału publiczności;
– w wydarzeniach kultural-
nych max. 25 proc. miejsc 
zajętych przez publiczność;
– zawieszona działalność 
basenów, aquaparków i si-
łowni.

Nowe zasady bezpieczeństwa
w całym kraju
Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. 
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na krótko

10 września
Wizyta w Sosnowicach w związku z 
kontrolą sali gimnastycznej.
15 września
Udział w Forum Małopolski Zachod-
niej
16 września
Spotkanie w sprawie postępu prac 
przy budowie Centru Medycznego w 
Brzeźnicy
17 września
Wyjazd do Spytkowic. Podpisanie 
aneksu do umowy w sprawie budowy 
ścieżki rowerowej Veloskawa
21 września
Otwarcie Nadwiślańskiego Pleneru 
Malarskiego w Lipowej
24 września
Udział w Forum Wójtów i Burmi-
strzów Małopolski w Krakowie
28 września
Spotkanie z przedstawicielami Gospo-
darstwa Państwowego Wody Polskie w 
sprawie planów inwestycyjnych
6 października
Udział w Forum Małopolski Zachod-
niej w Chrzanowie

Z diariusza 
Wójta

• Powszechny Spis 
Rolny
Gminne Biuro Spisowe (GBS) informuję, 
iż od 1 września br. w Urzędzie Gminy 
Brzeźnica zostanie bezpłatnie udostęp-
nione stanowisko komputerowe do 
dokonania samospisu internetowego.
   Użytkownicy gospodarstw rolnych, 
którzy będą chcieli skorzystać z tej 
możliwości proszeni są o wcześniejszy 
kontakt z GBS pod numerem telefonu 33 
879 20 29 w.46.
   Stanowisko komputerowe dostępne 
będzie w czasie przeprowadzania Po-
wszechnego Spisu Rolnego od 1 września 
do 30 listopada 2020.
Powszechny Spis Rolny 2020. Co trzeba 
wiedzieć?
   W dniach od 1 września do 30 listopa-

• Przemknęli przez
naszą gminę

   W Kopytówce rozpoczęto prace nad 
budową boiska wielofunkcyjnego. 
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 
poliuretanową będzie służyć lokalnym 
mieszkańcom do gry w koszykówkę, pił-
kę sitkową, ręczną czy tenisa ziemnego.
   Początkiem września została podpisana 
umowa z Firmą ALPA CONSULTING 
Krystyna Gawlik z Bielska Białej. Prace 
potrwają do końca października. Całko-
wity koszt zadania to blisko 229 500,00 
zł.
   Zadanie realizowane jest ze środków 
budżetu gminy oraz z otrzymanej dotacji 
w wysokości 135 520 zł z Województwa 
Małopolskiego w ramach projektu pn.: 
„Małopolska Infrastruktura rekreacyjno 
– sportowa ” .
   Wybudowanie boiska będzie dodatko-
wą atrakcją do spędzania czasu wolnego 
dla mieszkańców Gminy, szczególnie 
Kopytówki którzy do tej pory nie mieli 
dostępu do tego typu obiektów.

   Po raz kolejny Gmina Brzeźnica znala-
zła się na trasie najważniejszego wyścigu 
kolarskiego w naszym kraju - 77. TOUR 
DE POLOGNE. Etap, w którym kolarze 
przejechali przez naszą gminę liczył 188 
km i biegł na trasie Zakopane – Kraków.
Kolarze przejechali przez naszą gmi-
nę w niedziele 9 sierpnia. Wjechali od 
strony Paszkówki (Przytkowice). Trasa 
ich przejazdu obejmowała ul. Krakow-
ską w Brzeźnicy, oraz drogę krajową 
DK44 w Kossowej (przejazd kolejowy) – 
Chrząstowice - Łączany (stopień wodny). 
Kibiców nie zabrakło!

   Centrum Rekreacji i Wypoczynku w 
Łączanach to kolejna inwestycja Gminy 
Brzeźnica. Mieszkańcy Łączan zyskali 
miejsce gdzie mogą w aktywny i cie-
kawy sposób spędzać czas na świeżym 
powietrzu.
   Pracę prowadzi Przedsiębiorstwo 
budowalne „BRUK-SPEC” ze Śleszowic. 
Na zadanie pozyskano środki unijne w 
wysokości 415 006 zł.
   Na terenie działki powstały już alejki 
spacerowe. W terenach zielonych 
posadzono drzewa i krzewy. Zostało 
częściowo wymienione ogrodzenie oraz 
zamontowano urządzenia do siłowni 
plenerowej i małej architektury jak np. 
stół do szachów, stół do tenisa stołowego, 
ławeczki, kosze.

Informujemy, że Posterunek Policji w 
Brzeźnicy posiada nowe numery kontak-
towe.
Numer główny : 478 327 500, dodatko-
wy: 478 327 502, fax 478 327 501.

da w całej Polsce trwa Powszechny Spis 
Rolny 2020. Powszechny Spis Rolny 2020 
obejmie wszystkie gospodarstwa rolne 
zarówno osób fizycznych (tj. gospodar-
stwa indywidualne), jak i osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemają-
cych osobowości prawnej.
   Udział w Powszechnym Spisie Rolnym 
jest obowiązkowy. Obowiązek wyni-
ka z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1728). Brak udziału 
w spisie rolnym może skutkować nałoże-
niem kary grzywny określonej w ustawie 
o statystyce publicznej.
   Główną metodą spisu rolnego jest tzw. 
samospis internetowy, który polega na 
samodzielnym wypełnieniu formularza 
spisowego dostępnego na stronie inter-
netowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego 
(spisrolny.gov.pl). 
   Tym, którzy nie będą mogli spisać 
się samodzielnie pomocą służyć będą 
rachmistrzowie, którzy skontaktują się 
z gospodarstwem rolnym telefonicznie i 
przeprowadzą wywiad telefoniczny lub 
odwiedzą gospodarstwo rolne i przepro-
wadzą wywiad bezpośredni.
   Tożsamość rachmistrzów będzie 
można sprawdzić dzwoniąc na infolinię, 
bądź do biura spisowego. INFOLINIA 
SPISOWA 22 279 99 99

• Prace trwają

• W Łaczanach po‑
wstaje fajne miejsce

• Nowe numery
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samorząd

Trzecie takie miejsce 

   W budynku Izby Regional-
nej Doliny Karpia w  Brzeź-
nicy, poza pomieszczeniami, 
gdzie będą spotykać się człon-
kowie klubu, zostanie zaadap-
towane poddasze na salę do 
rehabilitacji. Wyremontowany 
i  wyposażony w  odpowiedni 
sprzęt do zajęć szczególnie re-
habilitacyjnych obiekt będzie 
służył lokalnej społeczności 
powyżej 60-tego roku życia.
   W Klubie Seniora  osoby 
starsze znajdą wsparcie w co-
dziennym życiu oraz naby-

waniu umiejętności organi-
zacji czasu wolnego, a  także 
w  utrzymaniu kondycji psy-
chofizycznej. Klub Seniora ma 
pomóc w przeciwdziałaniu ich 
izolacji i marginalizacji, akty-
wizacji osób starszych w  celu 
podejmowania działań zmie-
rzających do poprawy jakości 
ich życia, odkrywaniu i rozwi-
janiu ich zainteresowań, a tak-
że poszerzaniu i  zdobywaniu 
wiedzy oraz zaspokajaniu po-
trzeb kulturalnych i  towarzy-
skich.

Kolejne miejsce w naszej gminie, w którym 
będą mogli spotykać się seniorzy. Trzeci Klub 
Seniora powstanie w Izbie Regionalnej Doliny 
Karpia w Brzeźnicy. Na dostosowanie obiektu, 
wyposażenie i funkcjonowanie Klubu Gmina 
pozyskała 150 000,00 złotych w ramach Mo-
dułu I Programu Wieloletniego „SENIOR+” 
edycja 2020.

Walczymy o flagę i maszt!
Wystarczy oddać tylko 100 głosów by 
do Gminy Brzeźnica trafił nowy maszt 
i flaga. Projekt „Pod Biało-Czerwoną” 
zakłada sfinansowanie przez Rząd za-
kupu masztów i flag w każdej gminie 
w Polsce.

Warunkiem uzyskania środ-
ków na inwestycję jest po-
parcie mieszkańców, którzy 
oddadzą głos na swoją gmi-
nę, wypełniając ankietę na 
stronie internetowej projektu. 
Pierwszy głos poparcia odda-
ny na daną gminę jest rów-
noznaczny z jej zgłoszeniem i 
aktywowaniem zbiórki głosów 
poparcia w danej gminie. Gło-
sowanie trwa do 11 listopada 
2020 roku. Głosować mogą 
wszyscy mieszkańcy, również 
osoby niepełnoletnie. 
Link do oddania głosu popar-
cia znajduje się na stronie
https://bialoczerwona.www.
gov.pl (można też zeskanować 
kod QR).
    Celem projektu „Pod Bia-
ło-Czerwoną” jest między 
innymi godne upamiętnienie 
zwycięstwa nad armią bol-

szewicką w Bitwie Warszaw-
skiej 1920 roku oraz budowa 
wspólnoty i wzmocnienie idei 
zaangażowanego społeczeń-
stwa obywatelskiego.
   Organizatorami projektu są 

Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów i Ministerstwo Cyfry-
zacji
   Razem możemy wiele! Za-
chęcamy do głosowania.

   Pierwszy trzy lata temu otwo-
rzono w Brzeźnicy. W sumie, 
w obu placówkach znajdzie się 
miejsce dla ponad 70 dzieci.
   Placówka w Chrząstowicach 
zacznie funkcjonować od paź-
dziernika. Niedawno na tere-
nie budynku byłej szkoły za-
kończyły się pracę adaptacyjne 
związane z przystosowaniem 
pomieszczeń dla potrzeb naj-
młodszych. Przestronne sale 
pełne światła z kolorowym wy-

posażeniem umilą pobyt żłob-
kowym maluchom.
   Na dostosowanie placówki 
pozyskano wsparcie finansowe 
w kwocie 381 000 zł z progra-
mu „MALUCH +” 2020. Reali-
zacja projektu ma na celu po-
prawę warunków życia rodzin 
posiadających dzieci do lat 3, 
które będą mogły skorzystać 
z kompleksowej opieki w pla-
cówce i wrócić na rynek pracy.

Będą dwa żłobki
W Gminie Brzeźnica w związku z rosnącym za-
potrzebowaniem w zakresie dostępu do opieki 
nad dziećmi w wieku żłobkowym w miejscowo-
ści Chrząstowice powstaje żłobek. To już drugi 
żłobek samorządowy na terenie gminy.
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rozmaitości

   Budynek jest już w sta-
nie surowym zamkniętym. 
Trwają prace wykończeniowe 
wewnątrz oraz na zewnątrz 
budynku. Przed nami kolejny 
ważny etap, czyli komplek-
sowe wykończenie budynku. 

Wykonane zostaną wszelkie 
instalacje. Prace budowla-
ne prowadzi Firma Etna ze 
Skawiny a przewidziany ter-
min zakończenia budowy to 
20.05.2021.

   W tym roku jednak było ina-
czej. Tuż po godzinie 9.00 w 
Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Brzeźnicy od-
była się uroczysta Msza Świę-
ta, podczas której dziękowano 
za urodzajne plony i zbiory, 
jednocześnie prosząc o opiekę 
na kolejny, nadchodzący rok. 
Eucharystii przewodniczył 
proboszcz parafii ksiądz kano-
nik Adam Lenart wraz z no-
wym diakonem Wojciechem 
Leśniakiem. Swoją obecnością 
zaszczycił Wójt Gminy Brzeź-
nica Bogusław Antos z mał-

żonką, Przewodnicząca Rady 
Gminy Brzeźnica Jadwiga Ko-
zioł oraz Radni Gminy Brzeź-
nica. Symboliczny wieniec do-
żynkowy przygotowały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Brzeźnicy i złożyły uroczyście 
na głównym ołtarzu.
   Bardzo skromne w tym roku 
uroczystości, ze względu na 
panującą sytuację epidemicz-
ną w naszym kraju, zakoń-
czyły się wspólną modlitwą o 
Bożą pomoc, wstawiennictwo 
i obfite plony w przyszłym 
roku.

   W ramach tej aplikacji 
mieszkańcy województwa 
małopolskiego mogą w łatwy 
sposób zgłaszać m.in. po-
dejrzenie spalania odpadów, 
używanie urządzeń niezgod-
nych z wymaganiami uchwa-
ły antysmogowej, nielegalne 
wysypiska śmieci czy wypusz-
czanie ścieków do środowiska 
(np. do rzeki, rowu, pola). Od 
momentu wprowadzenia apli-
kacji, wpłynęło aż dwa tysiące 
zgłoszeń, związanych z łama-
niem przepisów ochrony śro-
dowiska.
   Brzeźnica z największą efek-
tywnością podjętych działań 
w ramach aplikacji „Ekoin-
terwencja” w powiecie wado-
wickim i województwie mało-

polskim. Równie intensywne 
działania przeprowadzono w 
gminach: Proszowice, Nowy 
Targ, Zakopane, Oświęcim, 
Tarnów i Brzesko. Procent re-
alizacji zgłoszeń w naszej i wy-
różnionych gminach wyniósł 
od 89 – 96%.
   Uruchomiony formularz 
elektroniczny aplikacji „Eko-
interwencja” jest dostępny na 
stronie powietrze.malopolska.
pl. Mieszkańcy województwa 
Małopolskiego mogą za po-
średnictwem aplikacji, zgła-
szać przypadki naruszeń, po-
wodujących zanieczyszczanie 
środowiska. Każde zgłoszenie 
zostaje przekierowane do wła-
ściwego organu kontroli.

Aneta Janicka

Gmina Brzeźnica wyróżniona 
w Ekointerwencji
 Na stronie Województwa Małopolskiego 
został zamieszczony artykuł o wprowadzonej 
aplikacji „Ekointerwencja”, przeznaczonej do 
walki z nadużyciami, które prowadzą do za-
nieczyszczania środowiska.

Postępy na budowie
Na budowie Centrum Medyczno - Rehabilita-
cyjnego w Brzeźnicy sporo się dzieje. 

Dożynki w Brzeźnicy
Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w 
Brzeźnicy 30 sierpnia 2020 r. Zazwyczaj 
ludowe święto plonów połączone było z obrzę-
dami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac 
polowych.

Wójt Gminy Brzeźnica infor-
muje, iż dyskusje publiczne 
nad projektem planu zago-
spodarowania przestrzennego 
Gminy Brzeźnica dla miejsco-
wości Sosnowice, Paszków-
ka, Kopytówka, Bęczyn oraz 
Marcyporęba zaplanowane na 

15.10.2020r. zostają odwołane 
z przyczyn niezależnych od 
gminy.
   O terminie dyskusji publicz-
nych Urząd Gminy Brzeźnica 
powiadomi odrębnym ogło-
szeniem na stronie interneto-
wej gminy.

Dyskusje odwołane
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We wtorkowe popołudnie 13 października 2020 r. tematem 
przewodnim zajęć był PAPIEROWY HALLOWEEN. Dzieciaki 
wyczarowały z papieru ciekawe obrazki z dynią w roli głównej. 
Zerknijcie na naszą fotorelację. Pamiętajcie! Każdy wtorek!

   Kochani, jesteście rewela-
cyjnie twórczy i zaangażo-
wani w życie kulturalne na-
szej gminy. Dziękujemy za 
bardzo liczny udział w kon-
kursie. Zapraszamy gorąco 
do oglądania stworzonej z 
Waszych prac wystawy, któ-

ra prezentowana jest od 12 
października do 13 listopada 
2020 r. w holu Centrum Kul-
tury i Promocji w Brzeźnicy. 
Dzięki niej zagościła u nas 
złota, polska jesień. Zobacz-
cie sami !!!

We wtorek 6 października 2020 r. w Centrum Kultury i Promo-
cji w Brzeźnicy odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne po waka-
cyjnej przerwie. Dzieciaki wykonywały MALUNEK NA SZKLE, 
poznając niełatwą technikę takiego malowania. Ale pięknie so-
bie z nią poradziły, co można podejrzeć w naszej fotogalerii na 
stronie ckbreznica.pl. 

6 października 2020 r. wystartowaliśmy z cyklem artystyczne 
wtorki - KREATYWNYM BĄDŹ. Będziemy działać twórczo, 
rozwijać swoją kreatywność i...na pewno nie będziemy się nu-
dzić. Zajęcia odbywać się będą w godz. 15.30 - 17.00. Czekamy 
na Was !!!

Konkursy na półmetku
Jesteśmy na półmetku zbierania informacji w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020. Przypominamy, że Urząd Statystyczny w 
Krakowie organizuje wiele konkursów, których celem jest pro-
mocja spisu. Zagadki, zadania i pytania sprawdzające wiedzę 
skierowane są do różnych grup odbiorców, a więc każdy może 
podjąć wyzwanie i wziąć udział w wybranym konkursie. Ser-
decznie zachęcamy do udziału, atrakcyjne nagrody i upominki 
czekają! WIęcej na https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-
-rolny-psr-2020/konkursy

Skarby jesieni
CKiP w Brzeźnicy zakończyło przyjmowanie 
prac biorących udział w konkursie plastycz-
nym na ciekawe kompozycje pt.: „Skarby 
jesieni”.

Kreatywne wtorki
w Brzeźnicy

Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy zaprasza dzieciaki do 
uczestnictwa w sekcji plastycznej.

rozmaitości
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kultura

   W wyjeździe wzięły udział 
również osoby młodsze i 
dzieci. Akurat tego dnia było 
lekkie załamanie pogodowe, 
ale nie przeszkodziło ono w 
skorzystaniu z pierwszej od 
dłuższego czasu  plenerowej 
atrakcji wyjazdowej. Uczest-
nicy mieli okazję w porcie w 
Jaszczurowej wsiąść na po-
kład statku „Róża Wiatrów” i 
podczas 45. minutowego rejsu 
podziwiać przepiękne widoki 
rozpościerające się wokół Je-
ziora Mucharskiego. Szkoda 
tylko, że zabrakło słoneczka 
i bezchmurnego nieba. Wy-
cieczkowicze zwiedzili statek 
i wybrali odpowiednie dla 
siebie miejsca. Górny pokład 
spodobał się tym, którzy lu-
bią poczuć wiatr we włosach 

i w sprzyjającą pogodę zażyć 
słonecznej kąpieli oraz delek-
tować się okolicznymi wido-
kami. Z dolnej części statku 
mogły skorzystać osoby stro-
niące od wiatru zachwycając 
się widokami zza szyby. Jest to 
również schronienie podczas 
złych warunków atmosferycz-
nych. Zbiornik Świnna Porę-
ba, który od 2018 r. nosi na-
zwę Jezioro Mucharskie stało 
się nową atrakcją Małopolski. 
Po zakończonym rejsie nasi 
turyści trochę zgłodnieli więc 
zatrzymali się  w słynnym 
„Czartaku” na małe co nieco. 
Pełni wrażeń i uśmiechu na 
ustach, w gotowości na kolej-
ne wyjazdy szczęśliwie powró-
cili  do swoich domów.

Rejs po Mucharskim
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy wraz 
z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Zatorze 
zaprosili seniorów na Rejs statkiem po Jeziorze 
Mucharskim, który odbył się w czwartkowe 
przedpołudnie 10 września 2020 r.

Celem festiwalu jest rozwijanie 
wrażliwości muzycznej i zamiło-
wania do śpiewu.
   Uczestnicy konkursu muszą 
wykonać jeden utwór lub wią-
zankę utworów. Preferujemy 
piosenki w języku polskim. Czas 
prezentacji wiązanki nie może 
przekraczać 4 minut.
   Festiwal odbędzie się w nastę-
pujących grupach wiekowych:
- Gr. I  - Przedszkole + „0”
- Gr. II – kl. I - III
- Gr. III – kl. IV - VI
- Gr. IV – kl. VII -VIII
   Prezentacje będą się odbywać 
w trzech kategoriach:
soliści, duety, zespoły muzyczne.
   W zależności od zgłoszeń jury 
może dokonać zmian w katego-
riach konkursowych.
   Bliższe informacje o terminach 
i godzinach występów dostęp-
ne będą na stronie internetowej 
ckbrzeznica.pl 7 dni przed kon-
kursem.
   Godziny rozpoczęcia przesłu-
chań w poszczególnych grupach 
wiekowych podane będą po za-
kończeniu naboru.
UWAGA!!! Obowiązkowe przy-
bycie uczestników minimum 10 
minut przed rozpoczęciem ich 
grupy wiekowej.
   Komisja konkursowa będzie 
oceniać wg kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja wokalna,
- interpretacja muzyczna,
- ogólny wyraz artystyczny.
   Organizatorzy dla zwycięzców 
festiwalu ufundują nagrody.
   W każdej grupie wiekowej ist-
nieje możliwość zgłoszenia do-
wolnej ilości uczestników.
   Uczestnictwo w festiwalu nale-
ży zgłosić do dn. 23 październi-
ka 2020 r. w biurze CKiP, tel. 33 
8792-093. Obowiązkowo trzeba 

również wypełnić kartę zgłosze-
nia oraz oświadczenie o stanie 
zdrowia.
   Podkład muzyczny (jeśli jest 
wykorzystywany) należy przy-
gotować na płycie CD w forma-
cie audio lub MP3 i należy go 
złożyć do dn. 23 października 
2020 r.
   Na płycie należy nagrać tylko 
jeden utwór. Podkład można 
również przesłać na adres e-ma-
il: biuro@ckbrzeznica.pl
   W innych przypadkach w spra-
wie podkładu należy kontakto-
wać się z organizatorem, tel. 606 
939 560.
   Bliższe informacje można uzy-
skać w biurze CKiP w Brzeźnicy, 
tel. 33 8792-093.
   Uwaga !!! Uczestników obowią-
zuje przestrzeganie zasad zwią-
zanych z COVID-19 dostępnych 
na: ckbrzeznica.pl w zakładce 
COVD-19 PROCEDURY.
   UWAGA WAŻNE !!! Warun-
kiem uczestnictwa jest akcepta-
cja regulaminu konkursu, w tym 
również wyrażenie zgody, na 
przetwarzanie przez Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
danych osobowych zawartych w 
karcie zgłoszenia oraz wyrażenie 
zgody na bezterminowe, publicz-
ne i nieodpłatne utrwalenie i wy-
korzystanie wizerunku zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE 
L. 2016. 119. 1) oraz ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2018 poz. 1191).

Konkurs piosenki
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy orga-
nizuje XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej w dniach 7-8 listopada 2020 r. w 
sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy. O ile nie 
przeszkodzi nam pandemia koronawirusa.



9taka malownicza gmina nr 3/2020

kultura
   Dzieciaki wraz z opiekunami 
obejrzały znane z bajki Char-
les’a Perraulta o tym samym 
tytule widowisko w wykona-
niu aktorów Agencji Arty-
stycznej „Blaszany Bębenek”. 
Spektakl opowiadał historię o 
magicznym kocie, który prze-
mawiał ludzkim głosem i cho-
dził w pięknych, skórzanych 
butach. Główny bohater, czyli 
tytułowy  kot dzięki swojemu 
sprytowi odmienił życie mło-
dego młynarczyka, wygnane-

go w świat przez nieczułych 
braci. Biedny chłopiec został 
bogatym markizem, udało mu 
się zamieszkać we wspaniałym 
pałacu, ożenił się także z pięk-
na i dobrą królewną. Podczas 
przedstawienia przewijała się 
muzyka, śpiew, tańce i zabawy, 
w których dzieci brały czynny 
udział. Między innymi pomo-
gły kotu złapać animowanego 
bażanta oraz mogły posłuchać 
trzech piosenek zaśpiewanych 
na żywo.

Kot w butach w Sosnowicach
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w ra-
mach Akcji Lato 2020 zaprosiło najmłodszych 
na spektakl teatralny „Kot w butach”, który 
odbył się 27 lipca 2020 r. w Wiejskim Domu 
Kultury w Sosnowicach.

Pożegnanie lata z zumbą
Pożegnanie lata z szaloną Zumbą, które 
odbyło się w piękną, słoneczną niedzielę 20 
września 2020 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy 
już za nami.

   Było głośno, radośnie i ener-
getycznie, bo przecież Zumba 
to szaleństwo tańca pełnego 
radości i kolorów. Wszyst-
ko za sprawą Moniki Gizy z 
ZETFIT, która jako licencjo-
nowany instruktor Zumby 
przekazuje uczestnikom dużo 
pozytywnej energii i gwaran-
tuje spalanie kalorii. Wszy-

scy, którzy żegnali z nami 
lato, z pewnością dali ponieść 
się muzycznym, latynoskim 
rytmom, zapominając na 
moment o troskach dnia co-
dziennego.
   Współorganizatorem im-
prezy było Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy.

   Młodzi artyści, którzy przy-
jechali z całej Polski i występo-
wali na brzeźnickiej scenie to 
uczestnicy warsztatów muzycz-
nych zorganizowanych przez 
Państwową Szkołę Muzyczną 
1 i 2 stopnia w Wadowicach. 
„Torturowani” zaprezentowali 
się głównie w aranżacjach so-
lowych, choć nie zabrakło du-

etów i trio. Każdemu artyście 
na scenie towarzyszył jeden z 
profesorów akompaniując na 
pianinie. Uczniowie przybliżyli 
nam brzmienie instrumentów 
takich jak: klarnet, obój, fagot, 
saksofon, skrzypce czy trąbka. 
Kojące melodie „przepływały” 
nad Brzeźnicą do późnych go-
dzin wieczornych.

Muzyczne tortury
Koniec wakacji akcentuje się w Brzeźnicy 
muzycznie. W środowe popołudnie 26 sierpnia 
2020 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy odbył się 
Koncert „Tortury Muzyczne”.
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   Wyścigi GSMP rządzą się 
swoimi prawami. Kierowca 
jedzie sam, bez pilota. - Gór-
skie wyścigi są bardzo szybkie. 
Nie byłoby czasu na słucha-
nie wskazówek pilota. Przed 
wyścigiem kierowcy uczą się 
trasy „na pamięć”. Jeździmy 
bardzo szybko i staramy się 
wykorzystać każdy centymetr 
jezdni - mówi W. Kluza. 
   Zawody rozgrywane są prze-
ważnie w górach ale, tu cie-
kawostka, jeden wyścig roz-
grywany jest w Sopocie! Żeby 
obejrzeć Waldemara Kluzę w 
akcji musilibyśmy podjechać 
do Krosna albo Sanoka. Naj-
bliżej nas kierowcy ścigają się 
w Limanowej. 
    Ogromna moc silnika, duże 
przyśpieszenia i prędkości, 
kręte, górskie drogi. Sport nie 
należy do najbezpieczniej-
szych. - Jeżdżę skodą Fabia RC 
z silnikiem o mocy 650 KM. 
Auto przyśpiesza do setki w 
dwie sekundy. Sporty motoro-
we nie są bezpieczne, ale jakoś 

to niebezpie-
czeństwo i 
strach oswo-
iłem a pod-
czas wyścigu 
skupiam się 
na jeździe, 
na zadaniu 
do wykona-
nia - mówi 
k i e r o w c a . 
Nieco dłużej 
do wyścigów 
i ryzyka z 
nimi zwią-
zanego przy-
z w y c z a j a ł a 
się żona Pana 
Waldemara. 
- Pierwsze 
dwa, trzy lata  
były ciężkie. 
Dużo było 
strachu ale jakoś razem doszli-
śmy do tego, że na wyścigi jeź-
dzimy całą rodziną.Zona i syn 
są moimi najwierniejszymi 
kibicami i nie martwią się już 
aż tak bardzo. Śmiem twier-

dzić, że żona polubiła nawet tę 
rywalizację. Mało tego, teraz 
trenujemy naszego syna, który 
jeździ na gokartach. Żona po-
lubiła sport, którym zajmują 
się jej mężczyźni.

   Waldemar 
Kluza ściga 
się głównie 
w wyścigach 
górskich ale 
czasem, po 
sezonie star-
tuje w innych 
rajdach i wy-
ścigach, poza 
kalendarzem 
GSWP. Nie 
opuszcza Raj-
du Wieliczki. - 
Lubię ten rajd, 
bo pochodzę 
z Wieliczki. 
Poza tym jest 
on dedyko-

wany pamięci Janusza Kuliga 
i Marina Bublewicza - mówi 
W Kluza. W ciągu 10 lat reali-
zowania swoje życiowej pasji 
Waldemar Kluza zgromadził 
pokaźną kolekcję sportowych 
trofeów. Parę razy był wicemi-
strzem Polski, w 2017 roku zo-
stał mistrzem Polski w klasyfi-
kacji generalnej, wcześniej, w 
2013 roku jeszcze na mitsubihi 
lancerze został mistrzem Pol-
ski w klasie N. - Tych tytułów 
przez te lata zdobyłem sporo. 
W tym roku, w tym dziwnym, 
krótkim sezonie udało mi się 
zająć trzecie miejsce w klasy-
fikacji generalnej - mówi Wal-
demar Kluza. 
   Jak w każdym sporcie zda-
rzają się sytuacje nieprzewi-
dziane. - Pamiętam ostatni 
wyścig w sezonie 2018. Walczę 
o tytuł mistrza Polski a tu auto 
nie jedzie. Spalił się bezpiecz-

Mistrz Polski z Brzeźnicy
Każdy zmotoryzowany w okolicy zna sklep z częściami samochodowymi Valdi, 
którego właścicielem jest Waldemar Kluza. Ale tylko rodzina, grono przyjaciół i 
znajomych wie o życiowej pasji Pana Waldemara. Od 2010 Waldemar ściga się 
w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Z sukcesami!
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nik za 5 zł. To uczy pokory. 
Takich sytuacji przerabiałem 
wiele - wspomina W. Kluza.
   Był boom na sporty samo-
chodowe w Polsce. Janusz 
Kulig, Leszek Kuzaj, Krzysztof 
Hołowczyc. Potem Robert Ku-
bica. Duże rajdy, duże wido-
wiska. Coś się zmieniło. - Od 
sportu samochodowego ode-
szli wielcy sponsorzy. Zmia-
ny w prawie spowodowały, że 
firmy produkujące alkohol i 
papierosy nie mogły się rekla-
mować podczas rajdów i nie 
tylko. Poza tym ten sport jest 
bardzo trudny do pokazania 
w telewizji. Nie wystarczy jed-
na kamera i mikrofon. To ol-
brzymie przedsięwzięcie i stąd 
pewnie marne zainteresowa-
nie mediów wyścigami samo-
chodowymi. Co za tym idzie, 
mniejsze zainteresowanie 
sponsorów. Cała dyscyplina 
opiera się na garstce sponso-
rów i środkach własnych za-
wodników. Ale i teraz nie ma 
co narzekać - mówi W. Klu-
za. - Na początku trzeba było 
sporo zainwestować w siebie i 
w sprzęt. Potem, jak pojawiły 
się pierwsze wyniki, pojawili 
się sponsorzy. To drogi sport 
ale jakoś udaje mi się nie do-
płacać do interesu. To prawie 
idealna sytuacja. Cieszę się, 
że mogę realizować swoją ży-
ciową pasję nie rujnując przy 
okazji domowego budżetu - 
dodaje kierowca.
   Pytany o przyszłość W. Kluza 
odpowiada: nie wiem, jak dłu-
go będę jeszcze jeździć. Może 
trzeba będzie ustąpić miejsca 
synowi, który robi olbrzymie 
postępy. W dwójkę na pewno 
nie będziemy się ścigać - do-
daje z uśmiechem.  Na pew-
no przed Waldemarem Kluzą 
walka o tytuł Mistrza Słowa-
cji. Już teraz prowadzi w kla-
syfikacji generalnej, ale przed 
nim jeszcze jeden, decydujący 
wyścig. Końcem października 
zawodnicy będą ścigać się w 
okolicach Bratysławy.

   Akademia powstała w 2018 roku. Kobie-
ca drużna rozgrywa mecze w lidze dziewcząt, 
wśród młodziczek. Kobiecy futbol nie jest tak 
bardzo popularny jak męski, stąd mecze roz-
grywane są w odległych miejscach. Jeździmy 
do Tarnowa, Nowego Sącza, Gorlic - mówi Pre-
zes Akademii Stanisław Sękiewicz. Jeżdżą i wy-
grywają! W lidze dziewczęta wygrały wszystkie 
mecze i tym samym drużyna zagwarantowała 
sobie start w Mistrzostwach Polski na wiosnę. 
Będą walczyć z najlepszymi piłkarkami w Pol-
sce. 
   Skąd wyniki? Dziewczęta oprócz gry w li-
dze kobiecej grają w męskiej lidze. - Od lat 
robimy tak, żeby dziewczęta ogrywały się i tu, 
i tu. To bardzo dobre zawodniczki. Zdyscypli-
nowane, nie opuszczają treningów. Prócz tego 
najnormalniej w świecie lubią ze sobą przeby-
wać. Zrobiła się z tej drużyny naprawdę fajna 
paczka. Nie bez znaczenia jest osoba trenera 
- dodaje Stanisław Sękiewicz. Zawodniczki z 
Brzeźnicy trenują pod okiem Andrzeja Żądło, 
który od wielu lat jest także trenerem reprezen-
tacji naszego województwa. Aż 10 dziewcząt z 
Brzeźnicy brało udział w zgrupowaniu kadry 
Małopolski w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
   W Zamościu nasze zawodniczki były naj-
młodsze. - Wygraliśmy walkę w grupie a póź-
niej wygraliśmy z drużynami z Radomia i Kielc. 
W najlepszej trójce mecze rozgrywane były w 
systemie „każdy z każdym”. Tutaj niestety zde-
cydowały warunki fizyczne. - Walczyły bardzo 
dzielnie, bez kompleksów, ale jednak różnica 

wieku zrobiła swoje. Przegraliśmy te mecze, ale 
bez wyraźnej przewagi naszych konkurentów. 
Zajęliśmy trzecie miejsce - wspomina zawo-
dy w Zamościu S. Sękiewicz. Warto dodać, że 

najlepszą bramkarką w Zamościu została nasza 
Maja Becker.- Wyjazd do Zamościa nie byłby 
możliwy, gdyby nie wsparcie wójta Bogusława 
Antosa, który opłacił kosztowny transport. Ze 
względu na mały budżet bez pomocy nie po-
jechalibyśmy na te mistrzostwa. Chciałem po-
dziękować również Łukaszowi Krawczykowi 
-  szefowi   Budago,i Luk Trans , Wojciechowi 
Brani - prezesowi MAG BUD oraz  właścicielo-
wi AUTOSELECTION Przemysławowi Jałosze. 
Gorąco dziękuję też wszystkim wspaniałym, 
bardzo zaangażowanym rodzicom - dodaje 
prezes.
   Przed dziewczętami jeszcze kilka spotkań w 
tym sezonie oraz przygotowania do wiosny. 

Dziewczęta z Akademii. Nasza duma!
Dziewczęta z Akademii Kobiecego Futbolu Wisła Brzeź-
nica trzecie w Polsce! W połowie lipca na Mistrzostwach 
Polski w Zamościu dziewczęta stanęły na najniższym 
stopniu podium. To olbrzymi sukces! Praca, zaangażo-
wanie, wola wali i świetna atmosfera w naszej kobiecej 
drużynie przynosi fantastyczne efekty!
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   - Chciałem bardzo 
gorąco podziękować wszyst-
kim działaczom, sponsorom, 
osobom, które nas wspierają a 
szczególnie chciałem podzię-
kować rodzicom naszych za-
wodników. Dziękuję władzom 
gminy i powiatu, na które za-
wsze możemy liczyć. I oczywi-
ście dziękuję Wam, nasi drodzy 
zawodnicy, za waszą codzienną 
pracę, wysiłek i trening - mówi 
trener Tomasz Kubas. - Przed 
nami przygotowanie do ko-
lejnego sezonu. Pracować bę-
dziemy na siłowni i, w miarę 
możliwości, w terenie. W nad-
chodzącym sezonie chcieliby-
śmy utrzymać naszą wysoką 
pozycję. Przede wszystkim 
zależy nam na tym, by nasze 
zawodniczki utrzymały się w 
kadrze Polski - dodaje trener. 
W tej chwili w klubie trenuje 
15 zawodników. Klub prowa-
dzi nabór w sposób ciągły. Mi-
łośników kajakarstwa zapra-
szamy do wstąpienia w szeregi 

MKK Łączany. Wszelkie nie-
zbędne informacje znajdziecie 
na stronie internetowej klubu. 
Przed Klubem jesienne kon-
sultacje kadry w Wałczu. To 
do nich przygotowują się teraz 
zawodnicy.
Reprezentanci klubu: Bartek 

Ochniak, Magdalena Miśkie-
wicz, Małgorzata Kubas, Szy-
mon Fryc, Michał Kubas, Da-
riusz Wiecheć, Michał Zasępa. 
Trenerem jest Tomasz Kubas 
a prezesem Klubu Marek Miś-
kiewicz.
 - 

Poznań 24-
26.07, Mi-
s t r z o s t w a 
Polski Mło-
dzików:
K1 młodzi-
ków (2km) 
– Bartek 
Ochniak – 28 
miejsce
K1 młodzi-
czek (2km) - 
Gosia Kubas 
– 7 miejsce
Madzia Miś-
kiewicz – 9 
miejsce
K2 młodzi-

czek – Madzia Miśkiewicz/Go-
sia Kubas – 2 miejsce

Poznań 24-26.07, Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski w sprin-
cie (U23):
K4 1000m - Szymon Fryc/Da-
rek Wiecheć/Michał Zasępa/
Michał Kubas – 7 miejsce
K4 500m - Szymon Fryc/Darek 
Wiecheć/Daniel Wiecheć/Mi-
chał Kubas – 8 miejsce

Poznań 30.07-02.08, 26. Mi-
strzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w kajakarstwie kla-
sycznym:
K4 500m – Szymon Fryc/Da-
rek Wiecheć/Michał Zasępa/
Michał Kubas – 2 miejsce
K2 500m – Michał Kubas/Da-
rek Wiecheć – 8 miejsce
K1 1000m – Szymon Fryc – 14 
miejsce
K1 5000m – Michał Zasępa – 
14 miejsce

Najlepszy sezon w historii
To nie był łatwy rok dla trenerów i zawodników MKK Łączany. Pandemia, brak 
wspólnych treningów, zamiast tego praca w domach. Klub nie poddał się jednak 
ogólnemu zniechęceniu, wywołanemu pandemią koronawirusa, zwodnicy mocno 
pracowali i w efekcie kajakarze z Łączan zdobyli aż 11 medali w zawodach ogól-
nopolskich (2 złote, 4 srebrne, 5 brązowych)! W zawodach, w których medali nie 
udało się zdobyć, byli zawsze bardzo wysoko w kwalifikacji!
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Kraków 21-23.08, LOTTO 36. 
Długodystansowe Mistrzostwa 
Polski w Kajakarstwie, Ogól-
nopolskie Długodystansowe 
Regaty Kajakowe
K1 juniorów młodszych 
(10km) – Michał Zasępa – 14 
miejsce
K1 masters (5 km) – Marek 
Miśkiewicz – 7 miejsce
K2 juniorów młodszych(5km) 
– Darek Wiecheć/Szymon Fryc 
– 3 miejsce
K1 młodzików (5km) - Bartek 
Ochniak - 11 miejsce
K2 młodziczek (5km) – Ma-
dzia Miśkiewicz/Gosia Kubas 
– 2 miejsce

Katowice 6.09, Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków, strefa E:
K1 młodzików (2km) – Bartek 
Ochniak – 11 miejsce
K1 młodziczek (2km) - Gosia 
Kubas – 2 miejsce
Madzia Miśkiewicz – 4 miejsce

K2 młodziczek (2km) – Ma-
dzia Miśkiewicz/Gosia Kubas 
– 1 miejsce
Marek Miśkiewicz:
K1 1000m – 5 miejsce
C1 1000m – 3 miejsce
K2 1000m – 4 miejsce
K4 1000m – 4 miejsce
K1 200m – 4 miejsce
C1 200m – 3 miejsce
K2 200m – 4 miejsce
K4 200m – 3 miejsce

Sztum 18-20.09, LOTTO 34. 
Mistrzostwa Polski w marato-
nie kajakowym
K2 młodziczek (9.6 km) – Ma-
dzia Miśkiewicz/Gosia Kubas 
- 3 miejsce
K1 młodzików (12,8km) – 
Bartek Ochniak - 6 miejsce
K1 mastes 40-44 (16km) – Ma-
rek Miśkiewicz - 1 miejsce
K1 juniorów młodszych – Mi-
chał Zasępa – 8 miejsce
Szymon Fryc – 9 miejsce
Darek Wiecheć – 12 miejsce

   Jako pierwsze w programie 
wyjazdu było Prywatne Mu-
zeum Polsko-Amerykańskie 
„Hell’s Angel” w Wadowicach. 
Muzeum to dedykowane jest w 
szczególności pamięci polskich 
i amerykańskich lotników oraz 
żołnierzy Armii Krajowej, któ-
rzy oddali swe życie w walce o 
wolność Polski w latach II wojny 
światowej. Dzięki kolekcjoner-
skiej pasji właściciela Muzeum 
Pana Zygmunta Krausa, mogli-
śmy podziwiać kilka ciekawych 
ekspozycji. Pierwsza z nich „Ka-
rol Wojtyła w otoczeniu swoich 
przyjaciół malarzy” prezentuje 
zarówno „wadowicki” okres 
w życiu Karola Wojtyły (m.in. 
unikalne dokumenty dotyczące 
rodziny przyszłego Papieża, fo-
tografie z jego młodzieńczych 
lat), jak i sylwetki jego przyjaciół 
– artystów, głównie profesorów 
wadowickiego gimnazjum, do 
którego uczęszczał. Ekspozycja 
„Wadowice w latach okupacji” 
ukazuje miasto i jego obywa-
teli w czasie II wojny świato-
wej oraz w pierwszych latach 
po jej zakończeniu. Szczególne 
miejsce poświęcono „drugiej 
okupacji” i Żołnierzom Wyklę-
tym. Natomiast wystawa „Hell’s 
Angel”, od której pochodzi na-
zwa Muzeum, poświęcona jest 
załodze Liberatora B-24, który 
13 września 1944 roku został 
zestrzelony w okolicy Wadowic. 
Zaprezentowano na niej liczne 
elementy tego samolotu, rzeczy 
osobiste i umundurowanie lot-
ników, a także pamiątki związa-
ne z udziałem amerykańskich 
lotników w walkach nad Polską. 
Odrębne miejsce poświęcono 
polskim lotnikom walczącym 
na frontach II wojny światowej. 
Wartych szczególnej uwagi jest 
również kilka ekspozycji, zwią-
zanych z naszą polską historią. 

Wystawa„1050. rocznica Chrztu 
Polski”, na której zaprezentowa-
no liczne eksponaty, głównie z 
zakresu numizmatyki i filate-
listyki, związane z obchodami 
1000. i 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. Większość z nich to wa-
lory unikalne, prezentowane po 
raz pierwszy w Polsce, m.in. wy-
dane w USA znaczki pocztowe, 
koperty i medale upamiętniające 
1000. rocznicę Chrztu Polski. 
Ekspozycja „Za naszą i waszą 
wolność – dzieje polsko-ame-
rykańskiego braterstwa broni” 
prezentuje eksponaty, orygi-
nalne dokumenty i przedmioty 
osobiste związane z Tadeuszem 
Kościuszko, Kazimierzem Pu-
łaskim, Ignacym Paderewskim, 
czy gen. Hallerem. Wystawa 
„Smoleńsk 2010 – pamiętamy” 
poświęcona jest ofiarom kata-
strofy smoleńskiej, a w szczegól-
ności wybitnemu artyście Woj-
ciechowi Sewerynowi, twórcy 
m.in. pomnika katyńskiego w 
Chicago oraz ekspozycja „Wa-
dowiccy Żydzi” zbiór cennych 
judaiców związanych ze środo-
wiskiem Żydów żyjących w Wa-
dowicach przed II wojną świato-
wą. Po wizycie w Muzeum Hell’s 
Angel, pod dużym wrażeniem 
kolekcji zgromadzonej przez 
Pana Zygmunta, dotarliśmy do 
Izby Regionalnej w Tomicach, 

która mieści się w małym, drew-
nianym domku o powierzchni 
25 m2, zrekonstruowanym ze 
100-letniego drewna z rozbiórki 
starego domu. Izbą opiekuje się 
Pan Władysław Pasternak, któ-
ry udostępnia ją zwiedzającym 
po wcześniejszym umówieniu. 
Dzięki uprzejmości gospodarza 
obejrzeliśmy regionalne wypo-
sażenie Izby: stare meble, kre-
densy, łóżko, nakastliki, maszyny 
do szycia z różnymi podstawa-
mi, a także narzędzia rzemieśl-
nicze, stolarskie, szewskie, kra-
wieckie, fryzjerskie, murarskie, 
stare książki, czasopisma, plaka-
ty oraz różne obrazy o tematyce 
religijnej, drobne pamiątki takie 
jak: medale, plakietki, krzyże 
święte itp. Wokół domu podzi-
wialiśmy eksponaty o charakte-
rze etnograficznym pochodzące 
z okolicznych terenów, a należą 
do nich: żarna, młynek do zbo-
ża, koryto drewniane, kosy, gra-
bie, uprzęż dla konia, jarzma dla 
wołu, konwie, stary rower. Nie-
opodal Izby, w pięknym plene-
rze upiekliśmy kiełbaski, odpo-
czywając, gawędząc i spędzając 
miło czas. Mamy nadzieję, że 
na wspólną wycieczkę znowu 
przyjdzie pora i szybko wrócimy 
na nasze polskie szlaki.

Muzea Małopolski Zachodniej
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy wraz z seniorami w śro-
dowy ranek 7 października 2020 r. postanowili pozwiedzać Mu-
zea Małopolski Zachodniej.
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   Pan Jerzy pochodzi z Gminy 
Brzeźnica, urodził się w Kosso-
wej. Jako 28-latek uległ ciężkie-
mu wypadkowi podczas skoku 
do wody, łamiąc kręgosłup i 
doznając paraliżu czterokoń-
czynowego. Swoją przygodę z 
malowaniem rozpoczął 8 lat 
po wypadku, po namowie dr 
Aleksandry Lankosz, będąc na 
rehabilitacji. Jerzy Galos maluje 
ustami stosując w swych pracach 
technikę olejną, a także temperę 
i akwarelę. Ulubiona tematyka 
Jego twórczości artystycznej to 
głównie pejzaż, martwa natura, 
kwiaty, zwierzęta oraz motywy 
świąteczne. W 2004 r. został sty-
pendystą SZAMUIS – Związku 
Artystów Malujących Ustami i 
Nogami z siedzibą w Lichten-
steinie i współpracuje z Wydaw-
nictwem AMUN w Raciborzu, 
które publikuje prace artystów 
malujących ustami i stopą w 
Polsce i na całym świecie. Prace 
pana Jurka zasiliły konta Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy i Fundację Brata Alberta, 
a także prezentowane były m.in.: 
w kampusie UJ w Krakowie, 
w Kopalni Soli w Wieliczce, 
w wystawach poplenerowych 
związanych z Fundacją Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych, w 
galerii Stańczyk w Krakowie, 
na Politechnice Krakowskiej w 
galerii „Kotłownia”, w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym w Ra-
bie Wyżnej, w Tynieckim Klu-
bie Kultury, w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Trzebini, w 
Bardejowie na Słowacji, w No-
wohuckim Centrum Kultury, w 
Galerii „Gil” Politechniki Kra-
kowskiej, w Holu Kamiennym 
Urzędu Miasta Krakowa, w 
Ośrodku Kultury C. K. Norwida 
w Krakowie oraz na festynie w 
Skawinie, na którym gościła pani 
Anna Dymna. W wolnym czasie 
spotyka się również z młodzieżą 
i dziećmi, by pokazać im swoje 
prace oraz rozmawiać i zachęcać 
do rozwoju swojego talentu.
   Dewizą życiową artysty jest 
„czerpać z życia i dawać innym”. 
Swoimi pracami wyraża siebie 
samego i własną wizję świata, 
dostrzegając otaczające piękno 
i to co może jeszcze zobaczyć, 
walczy i nie poddaje się wpra-
wiając innych czasem w zakło-
potanie, czasem w zachwyt, ży-
jąc inaczej niż wszyscy.
   Jerzego Galosa i jego dzieła go-
ściliśmy już w Brzeźnicy w 2000 
roku. W wywiadzie udzielonym 
naszej gazecie powiedział wów-
czas, że zamierza dalej malo-
wać. Słowa dotrzymał! Szkoda, 
że pandemia nie pozwoliła nam 
spotkać się z artystą na werni-
sażu. Obiecujemy jednak, że za-
prosimy Was na to spotkanie w 
przyszłości.
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Malarstwo Jerzego Galosa

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy było 
organizatorem wystawy prac „MALARSTWO” 
Jerzego Galosa, którą można było oglądać w 
Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy od 11 wrze-
śnia do 11 października.

   Celem konkursu jest pre-
zentacja najcenniejszych dzieł 
literatury polskiej, populary-
zacja piękna  i kultury języka 
polskiego.
   Konkurs odbędzie się w 
dwóch kategoriach:
- RECYTACJA – uczestnicy 
tej kategorii przygotowują dwa 
utwory: poezję i fragment pro-
zy
- TEATR - uczestnik tej kate-
gorii wykonuje monodram, 
inscenizację teatralną itp.
Czas prezentacji w obydwu 
kategoriach nie może przekro-
czyć 6 minut !
   Komisja konkursowa dokona 
oceny wg następujących kryte-
riów: dobór repertuaru, inter-
pretacja tekstu, kultura słowa, 
ogólny wyraz artystyczny.
   Organizator serdecznie za-
prasza nauczycieli-opiekunów 
do udziału w pracach komisji 
konkursowej.

   Konkurs odbędzie się w 
trzech grupach wiekowych:
- I grupa – szkoła podstawowa 
klasy 1 – 3
- II grupa – szkoła podstawowa 
klasy 4 – 6
- III grupa – szkoła podstawo-
wa klasy 7 - 8
   Warunki uczestnictwa:
RECYTACJA i TEATR
- szkoły podstawowe liczące 
do 150 uczniów mogą wytypo-
wać do 3 uczestników w każdej 
grupie wiekowej,
- szkoły podstawowe powyżej 
150 uczniów mogą wytypo-
wać do 4 uczestników w każdej 
grupie wiekowej,
- inne organizacje (pozaszkol-
ne kółka teatralne, świetlice 
itp.) mogą wytypować do 2 
uczestnikóww każdej grupie 
wiekowej,
- zgłoszenia indywidualne w 
przypadku braku zgłoszeń ze 
szkół.

Konkurs recytatorski
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy za-
prasza uczniów szkół podstawowych do udzia-
łu w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który 
odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2020 r. 
w sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy.
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   Seanse filmowe wyświetlone 
zostały we wszystkich czternastu 
miejscowościach Gminy Brzeź-
nica. Zaproponowaliśmy miesz-
kańcom filmy lekkie, przyjemne, 
komediowe, znanych reżyserów 

i w doborowej obsadzie aktor-
skiej, choć zdarzały się również 
projekcje poruszające różne pro-
blemy ludzkiej egzystencji.
   Ostatni pokaz Letniego Kina 
Plenerowego miał miejsce 25 

Filmowe wakacje
Wakacje dobiegły końca, a z nimi zakończyła 
się również akcja Letniego Kina Plenerowe-
go zorganizowanego przez Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy w niełatwym dla nas 
wszystkich czasie obostrzeń i zachowania dy-
stansu.

   W przypadku wątpliwości 
co do liczby uczestników w 
poszczególnych grupach wie-
kowych prosimy o kontakt te-
lefoniczny: 606 939 560.
   Bliższe informacje o termi-
nach i godzinach występów 
dostępne będą na stronie inter-
netowej www.ckbrzeznica.pl 7 
dni przed konkursem.
   Godziny rozpoczęcia prze-
słuchań w poszczególnych gru-
pach wiekowych podane będą 
po zakończeniu naboru.
UWAGA!!! Obowiązkowe 
przybycie uczestników mini-
mum 10 minut przed rozpo-
częciem ich grupy wiekowej.
   Organizator dla laureatów 
przyzna nagrody i dyplomy.
   Zgłoszenie uczestnictwa w 
konkursie przyjmujemy do 
dnia 30 października 2020 r. w 
biurze CKiP, tel. 33 8792-093. 
Obowiązkowo trzeba również 

wypełnić kartę zgłoszenia oraz 
oświadczenie o stanie zdrowia.
   Bliższe informacje moż-
na uzyskać w biurze CKiP w 
Brzeźnicy, tel. 33 8792-093.
   Uwaga !!! Uczestników obo-
wiązuje przestrzeganie zasad 
związanych z COVID-19 do-
stępnych na: www.ckbrzezni-
ca.pl w zakładce COVID-19 
PROCEDURY.
 UWAGA WAŻNE !!! Warun-
kiem uczestnictwa jest akcep-
tacja regulaminu konkursu, w 
tym również wyrażenie zgody, 
na przetwarzanie przez Cen-
trum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy danych osobowych 
zawartych w karcie zgłoszenia 
oraz wyrażenie zgody na bez-
terminowe, publiczne i nieod-
płatne utrwalenie i wykorzy-
stanie wizerunku.

sierpnia 2020 r. przy budynku 
Wiejskiego Domu Kultury w 
Nowych Dworach. Wyświetlili-
śmy czarną komedię w reżyserii 
Damiána Szifróna pt. „Dzikie 
historie”, która była głównym 
kontrkandydatem „Idy” do 
Oskara. Widzowie mieli okazję 
„utonąć” w najciemniejszych 
zakamarkach duszy (każdego) 

człowieka. Film przedstawia 
sześć odrębnych historii (zupeł-
nie jak u Q. Tarantino), których 
wspólnym mianownikiem jest 
przemoc i zemsta.
   Szifrón bawi się kinem jak 
klockami Lego, składając z jego 
motywów i gatunków zgrabne 
miniatury. Odniesień w filmie 
jest jeszcze więcej. Historia inży-
niera „Bombki” wydaje się wa-
riacją na temat „Upadku” Joela 
Schumachera. Mamy tu do czy-
nienia z tym samym motywem 
skazanej na porażkę próby walki 
z systemem. I choć komediowa 
konwencja, której trzyma się 
Szifrón sprawia, że jego filmową 
nowelę można uznać za rewers 
monety, którego awers stanowi 
dramat Schumachera, to jednak 
w miejscu, gdzie do głosu do-
chodzi krytyka społeczna, oba 
filmy uderzają w podobny ton.
   Javier Julia dopełnia obraz Szi-
fróna doskonałymi zdjęciami. 
Palety barw, dynamizm kamery, 
skupienie na detalach – wszyst-
ko zmienia w zależności od pre-
zentowanej mikrohistorii. Szero-
kie, puste, jasne i ciepłe (gorące) 
kadry opisują sytuację na hisz-
pańskiej/argentyńskiej, opusto-

szałej drodze; błękitne i chłodne 
– znieczulicę wielkich miast; sta-
tyczne, o pięknych kontrastach 
– przepych w świecie bogaczy. 
Na weselu kamera wiruje, obraz 
się zamazuje i znika jak po przy-
mknięciu powiek. Majstersztyk!
   Za muzyczną stronę dzieła 
odpowiada Gustavo Santaolalla, 
który przyłożył rękę do ścieżek 

w produkcjach takich, jak „Ba-
bel”, „Tajemnica Brokeback Mo-
untain”. Muzyka Santaolalla jest 
dokładnie taka, jak film Szifróna 
– absolutnie nieprzewidywalna. 
Doskonale podkreśla charakter 
poszczególnych historii, uwy-
datnia momenty śmiechu i gro-
teskowego przerażenia.
   „Dzikie historie” to jednak nie 
tylko doskonała, nieprzewidy-
walna komedia. Za fasadą śmie-
chu skrywa się bolesna analiza 
ludzkiego charakteru. Owszem, 
Szifrón przerysowuje emocjo-
nalność swoich bohaterów, ale 
czy wydźwięk nie pozostaje ten 
sam? W każdym człowieku czai 
się bestia – pokłady agresji – go-
towa się uwolnić, gdy przebierze 
się miarka. Młody Argentyńczyk 
jawnie wskazuje, wyśmiewa i 
jednocześnie przestrzega przed 
działaniami dyktowanymi silny-
mi emocjami. W pewnym sensie 
„Dzikie historie” pozostają więc 
moralitetem lub makabryczną 
przypowieścią.
   Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom Letniego Kina Plenero-
wego i mamy nadzieję, że spodo-
bał się Państwu nasz projekt.
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   Nauczyciele z Brzeźnicy 
bedą się szkolić podczas za-
granicznych kursów oraz Job 
shadowing, czyli przez ob-

serwacje pracy nauczycieli w 
szkołach partnerskich w Eu-
ropie. Aby to było możliwe, 
zaczęli od całorocznego kursu 
języka anielskiego w macie-
rzystej placówce.
   Potem przyszła kolej na kur-

sy. Były to tygodniowe wy-
jazdy: nauczycielka  Danuta 
Tracz wzięła udział w kursie 
dotyczącym edukacji włącza-

jącej „European School for All 
Children”, a Anna Lang i Aga-
ta Stańczyk pojechały do Sło-
wenii obserwować pracę na-
uczycieli w partnerskiej szkole 
Osnovna Sola Dobje.
Kurs w Hiszpanii dotyczył 

szeroko pojętej edukacji włą-
czającej, pracy w klasie o 
zróżnicowanych potrzebach 
edukacyjnych i przeciwdzia-
łania każdego typu dyskrymi-

nacji. Job shadowing z kolei to 
zapoznanie się z warsztatem 
pracy słoweńskich pedago-
gów, którzy chętnie dzielili się 
doświadczeniem w zakresie 
wypracowanych przez siebie 
metod i dobrych praktyk. Co-
dzienne zajęcia, obserwacje 
lekcji i aktywności pozalek-
cyjnych bardzo pozytywnie 
wpłynęło na podniesienie 
kompetencji nauczycieli ZSP 
– zawodowych, językowych 
i społecznych. To sposób na 
poszerzenie horyzontów, na-
wiązanie międzynarodowych 

kontaktów i inspirująca przy-
goda, która motywuje do dal-
szego rozwoju. 
   Niestety pandemia wstrzy-
mała kolejne zaplanowane 

mobilności, zostały one prze-
niesione na ferie zimowe.
   A wdrażanie umiejętności 
nabytych podczas przebytych 
szkoleń rozpoczęło się już w 
czasie nauczania zdalnego i 
będzie kontynuowane w no-
wym roku szkolnym.
Działania dokumentowane 
są na blogu projektu: https://
uczycsiebyuczyclepiej.blog-
spot.com/ oraz w cyklicz-
nych newletterach: https://
joom.ag/9MtC, https://joom.
ag/4MtC

Kształcą się by lepiej uczyć
Nauczyciele powinny się ciągle dokształcać, aby uczyć lepiej.  Kadra Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Brzeźnicy  jest pewna, że ich rozwój osobisty i za-
wodowy przynosi pożytek uczniom. Dlatego też zaplanowali, a teraz realizują 
projekt mobilności kadry pedagogicznej  „Learn to teach better”. Projekt jest 
finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, na realizację 
którego otrzymano 20 566 €.
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rozmaitości

   Plan kolonii był odpowied-
nio dostosowany do wieku i 
zainteresowań uczestników. 
Dzieci spędzały czas bardzo 
aktywnie - spacerowały brze-
giem morza, plażowały, zaży-
wały kąpieli w morzu, a także 
w basenie na terenie ośrodka. 
W ośrodku korzystali również 
z boisk do piłki nożnej, siatko-
wej i koszykówki.
   Oprócz zajęć na świeżym 
powietrzu zaplanowane były 
również atrakcyjne wyciecz-
ki. W Niechorzu, z tarasu 
widokowego latarni morskiej 
podziwiali piękno wybrzeża 
rewalskiego, czy też kolorowe, 
egzotyczne motyle w „Moty-
larni”.
   W Kołobrzegu dzieci odby-
ły rejs statkiem „Pirat”, spa-

cerowały po molo, oglądały 
Pomnik Zaślubin Polski z 
Morzem, a także obserwo-
wały ogromne statki towaro-
we wpływające do głównego 
portu miejskiego. W Rewalu 
uczniowie odwiedzili „Park 
Wieloryba”, gdzie zobaczyli 
figury wielorybów i różnych 
stworzeń morskich oraz zwie-
dzili papugarnię i pirackie 
atrakcje.
W trakcie kolonii odbywały 
się także konkursy – czystości, 
plastyczny oraz karaoke. Kolo-
nijne wieczory uczniowie spę-
dzali aktywnie na placu zabaw, 
rozgrywając turnieje sporto-
we, przy grillu, na dyskotece 
albo podziwiając zachód słoń-
ca na plaży.
   Czas szybko minął, wszyscy 

miło i aktywnie spędzili czas 
nad morzem. Do domu wró-
cili zmęczeni, ale ze wspania-
łymi wspomnieniami.
   Wszystkie atrakcje i pobyt 
były finansowane w ramach 
realizowanego projektu „Mali 
giganci”, na które gmina pozy-

skała dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020.

   Zespół Fireball powstał w 
2010 roku. Tworzą go ludzie z 
Ziemi Chrzanowskiej. Człon-
kowie zespołu udzielali się w 
przeszłości w innych lokal-

nych skła-
dach, takich 
jak „Apetyt 
Architekta” 
czy „Pratum”. 
Dla zgro-
m a d z o n e j 
publiczności 
kapela wyko-
nała wyłącz-
nie własne, 
or y g i na l ne 

kompozycje wykonane w sty-
listyce lat 80-tych. Fireball 
łączy w swoich utworach tra-
dycyjne gitarowe brzmienia, 

sprawdzone brzmienia synte-
zatorów i niebanalne teksty. 
Efekt to melodyjne rockowe 
utwory, dużo ekspresji – zero 
agresji i wulgaryzmów. Ich 
muzyka przeznaczona jest 
dla ludzi w każ-
dym wieku. Ze-
spół wystąpił w 
składzie: Roman 
Oleksiewicz – 
klawisze, Maciej 
Oleś – bas, Ma-
teusz Plewka – 
gitary, Zbigniew 
Plewka – gitary, 

Krzysztof Warzecha – wokal, 
Michał Wawrzonek – perku-
sja. Dziękujemy publiczności 
za udział w koncercie, pomi-
mo niesprzyjających warun-
ków atomosferycznych.

Mali Giganci na kolonii
W dniach 29 sierpnia - 5 września 2020 r. grupa blisko 240 osób z Placówek Wspar-
cia Dziennego z terenu Gminy Brzeźnica wyjechała na kolonię letnią do Pogorzelicy 
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w ramach projektu „Mali 
Giganci”.

Fireball w Brzeźnicy
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy było organizatorem Koncertu Zespołu FIRE-
BALL, który odbył się 16 sierpnia 2020 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy.
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kultura

   Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą. Na akademię 
przybyli: Bogusław Antos 
Wójt Gminy Brzeźnica, Ja-
dwiga Kozioł Przewodniczą-
ca Rady Gminy Brzeźnica, 
Małgorzata Klaja oraz Ma-
rian Ostrowski Radni Gmi-
ny Brzeźnica, Marek Holota 
Proboszcz Parafii w Paszków-
ce, Justyna Jachymczyk Prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
oraz Barbara Dyrga zastępca 
Przewodniczącej Rady Rodzi-
ców. Obecni byli nauczyciele, 
pracownicy szkoły, uczniowie, 
a także rodzice. 
   Po przywitaniu gości przez 
panią dyrektor Elżbietę Kosek, 
ks. Proboszcz Marek Holota 
dokonał poświęcenia nowego 
obiektu, aby przez następne 
lata służył całej społeczności 
lokalnej. Po czym Wójt Gmi-
ny Brzeźnica Bogusław Antos, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Jadwiga Kozioł, Przewodni-
cząca Rady Rodziców Justyna 
Jachymczyk, Dyrektor Szkoły 
Elżbieta Kosek oraz przedsta-
wiciele uczniów dokonali uro-
czystego przecięcia wstęgi. 
   W dalszej części Dyrektor 

Szkoły w imieniu całej spo-
łeczności szkolnej i lokalnej 
podziękowała Wójtowi Gmi-
ny, Radzie Gminy i wszystkim 
osobom, które przyczyniły 
się do powstania sali gimna-
stycznej. Głos zabrali również 
zaproszeni gości m. in.: Wójt 
Gminy Brzeźnica Bogusław 
Antos, który przekazał na ręce 
Dyrektor Szkoły sprzęt sporto-
wy dla uczniów. Na zakończe-
nie uroczystości zaproszonych 
gości, nauczycieli, uczniów 
czekała słodka niespodzian-
ka, ufundowana przez Radę 
Rodziców. Po części oficjalnej 
uczniowie udali się do klas na 
spotkanie z wychowawcami, 
podczas którego zostały im 
przedstawione rozwiązania 
organizacyjne, które pozwolą 
na spełnienie wymogów wyni-
kających z zaleceń GIS i MEN.
   Uczniom, życzymy jak naj-
lepszych ocen i wielu sukce-
sów, ale przede wszystkim 
dużo zdrowia! Mamy nadzie-
ję, że będziecie brać aktywny 
udział w życiu szkoły, w kon-
kursach, zawodach sporto-
wych, rozsławiając imię naszej 
placówki.

   Był to pierwszy etap Projektu 
realizowanego w ramach ope-
racji pod nazwą: Organizacja 
wydarzeń kulturalno-arty-
stycznych promujących i upo-
wszechniających dziedzictwo 
kulturowe rybołówstwa. Pro-
jekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze”.
   Na przybyłych gości czekało 
wiele atrakcji. Imprezę otwo-
rzył dyrektor Centrum Kultu-
ry i Promocji w Brzeźnicy Pan 
Kazimierz Mostowik, który 
w kilku zdaniach przywitał 
zgromadzonych. Następnie 
„pałeczka” przekazana została 
Panu Łukaszowi Dziedzicowi, 
który wcielił się w rolę kon-
feransjera. Jako pierwsza na 
scenie zaprezentowała się Ka-
tarzyna Szybisty, która przy-
pomniała największe przeboje 
artystów takich jak: Maryla 
Rodowicz, Bonnie Tyler, Edy-
ta Geppert i wielu innych. Ko-
lejną niespodzianką był pokaz 
Zumby poprowadzony przez 
Monikę Gizę, która już kil-
ka lat jest instruktorem zajęć 
Zumby w CKiP w Brzeźnicy. 
Podczas tego pokazu każdy 
mógł spalić kilka kalorii w 
rytmicznym tańcu. Następnie 
ze sceny Amfiteatru znów roz-
brzmiewały dźwięki znanych 
utworów muzycznych, w wy-
konaniu Małgorzaty Szybisty 
i Julii Mostowik. Nie zabrakło 
też atrakcji dla naszych mi-
lusińskich. Najmłodsi mogli 
wziąć udział w warsztatach ar-
tystycznych i wykonać „Kar-
piowe maskotki”, rozładować 
swoją energię (tym samym 
dać trochę „luzu” rodzicom) 
na dmuchanym zamku, zbu-
dować z klocków największą 

wieżę, czy też odkryć w sobie 
talent malarski. Dla spragnio-
nych uniesień kulinarnych 
czekało stoisko z potrawami 
lokalnymi przygotowanymi 
przez Stowarzyszenie „No-
woczesna Gospodyni”. Wśród 
potraw znalazł się między in-
nymi: tort chlebowy, prażone, 
ciasto drożdżowe ze śliwką 
oraz szarlotka. Dzieci wraz z 
rodzicami mogły wziąć udział 
w warsztatach pszczelarskich, 
a za ukończenie zadania otrzy-
mać słoiczek pysznego, „małe-
go co nieco” oraz kwiatową sa-
dzonkę. Na Pikniku Rybackim 
nie mogło zabraknąć „gościa 
honorowego” czyli ryby. Or-
ganizatorzy zadbali również 
o to i zafundowali przybyłym 
pokaz przygotowania i de-
gustację karpia wędzonego. 
Punktem kulminacyjnym nie-
dzielnego pikniku był występ 
zespołu „Dzień Dobry”, który 
na scenie muzycznej istnie-
je od 2004 r. Zespół tworzą: 
Piotr Mirecki - śpiew, gitara, 
cajon, Małgorzata Stachura 
- bas akustyczny, śpiew, Jan 
Stachura - gitara, Krzysztof 
Maciejowski - skrzypce, śpiew, 
Stanisław Joneczko - akorde-
on. Zgromadzona publiczność 
dobrze się bawiła przy dźwię-
kach znanych i lubianych 
przebojów w świetnym wyko-
naniu. Na zakończenie Pikni-
ku Rybackiego organizatorzy 
zaprosili na projekcję multi-
medialną tzw. mapping. Au-
diowizualny pokaz polegał na 
wyświetleniu statycznego ob-
razu lub animacji na budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Brzeźnicy. Było to z pewno-
ścią efektowne widowisko.
   Dziękujemy za udział w pik-
niku i korzystanie z przygoto-
wanych w tym dniu atrakcji.

Piknik Rybacki
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy było or-
ganizatorem Pikniku Rybackiego, który odbył się 
30 sierpnia 2020 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy. 

Nowy rok, nowa sala
1 września 2020 r. uroczyście 
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w 
Sosnowicach. Była to chwila za-
dumy nad 81 rocznicą wybuchu II 
wojny światowej. Po kilku miesią-
cach nauki zdalnej spowodowa-
nej pandemią uczniowie i na-
uczyciele powrócili do szkoły, stąd 
ceremonia przebiegała zgodnie z 
zachowaniem zasad reżimu sani-
tarnego zgodnymi z wytycznymi 
MEN i GIS. Dla naszej społecz-
ności szkolnej był to wyjątkowy 
dzień, ponieważ oprócz inaugu-
racji roku szkolnego uczestniczyli-
śmy w oddaniu do użytku nowej 
sali gimnastycznej. 
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Piknik Rybacki w Brzeźnicy


