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wydarzenie

   Przypomnijmy, kamień wę-
gielny pod budowę Centrum 
wmurowany został 10 wrze-
śnia 2017 roku. Poświęcił go 
bp Grzegorz Ryś. Niemal na-
tychmiast rozpoczęły się prace 
związane z budową. Budowa 
zakończyła się w maju tego 
roku a jej koszt to ponad 13 
milionów złotych! Z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokal-
nych gmina pozyskała dotację 
w wysokości prawie 1,5 mln zł.
   W uroczystości otwarcia 
Centrum wzięli udział m.in.: 
proboszcz parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w  Brzeźnicy a jednocześnie 
kapelan OSP Gminy Brzeźni-
ca ks. kanonik Adam Lenart, 
który dokonał poświęcenia 
obiektu, ks. senior parafii pw. 
św. Marcina w  Marcyporębie 
Jan Giądła i  wikariusz para-
fii pw. św. Stanisława Kost-
ki w  Szczecinie ks. Grzegorz 
Medoń – rodak z  Brzeźnicy. 
Poseł na Sejm Krzysztof Kozik 
podczas wystąpienia podkre-
ślił, że w  nowym Polskim Ła-
dzie zyskają mieszkańcy gmin 
wiejskich, takich jak Brzeźni-
ca.  Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Pająk mówił 
o  sprawiedliwym dzieleniu 
środków. Przedstawiciel Woje-
wody Małopolski dyrektor ge-
neralny Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego Szymon 
Strzelichowski wspomniał 
o nowych programach wdraża-
nych w województwie, do któ-
rych będzie można aplikować. 
Patrząc na całokształt wykona-
nych prac, wyraził uznanie dla 
pracowników Urzędu Gminy 
w  Brzeźnicy. Starosta Powia-
tu Wadowickiego Eugeniusz 
Kurdas, Wicestarosta Beata 
Smolec oraz Zofia Kaczyńska 

Przewodnicząca Rady Powia-
tu Wadowickiego deklarowali 
współpracę, podziwiali efekty 
oraz złożyli życzenia miesz-
kańcom i  gościom. Dyrektor 
Biura Poselskiego Posła Fi-
lipa Kaczyńskiego przekazał 
gratulacje w  imieniu Posła. 
Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Brzeźnica Jadwiga Kozioł 
podsumowała spójne działania 
inwestycyjne gminy Brzeźni-
ca. Ogólne podziękowania dla 
Wójta w imieniu mieszkańców 
przekazały i  statuetkę wręczy-
ły: Anna Orzechowska – sołtys 
Nowych Dworów, uczennica 
Gabrysia, seniorka Anna Prę-
decka – dawna sołtys Brzeź-
nicy, emerytowany pracownik 
Urzędu Gminy. Gośćmi uro-
czystości byli również wójtowie 
i burmistrzowie gmin z powia-
tu wadowickiego oraz z  gmin 
Doliny Karpia:  Wójt Gminy 
Polanka Wielka Grzegorz 
Gałgan, Wójt Gminy Przeci-
szów Tomasz Kosowski, Wójt 

Gminy Spytkowice Mariusz 
Krystian, Wójt Gminy Tomice 
Witold Grabowski, Wójt Gmi-
ny Mucharz Renata Stefania 
Galara, Wójt Gminy Wieprz 
Małgorzata Chrapek, Sekretarz 
Gminy Osiek Andrzej Sobecki, 
Zastępca Burmistrza Andry-
chowa Wojciech Polak.
   Symbolicznego przecię-
cia biało-czerwonej wstęgi 
wspólnie dokonali (patrząc na 
zdjęcie z  lewej strony): doktor 
Zbigniew Liptak kierownik 
Niepublicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej działającego 
w nowym centrum, pielęgniar-
ka Elżbieta Zielińska, Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Pająk, Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Krzysz-
tof Kozik, Starosta Powiatu 
Wadowickiego Eugeniusz Kur-
das, Wójt Gminy Brzeźnica 
Bogusław Antos, Przewodni-
cząca Rady Gminy Brzeźnica 
Jadwiga Kozioł, Barbara Ewiak 
radna Rady Gminy Brzeźnica, 

wcześniej sołtys Brzeźnicy, Ka-
zimierz Wawro członek zarzą-
du gminy Brzeźnica w  pierw-
szych kadencjach samorządu, 
Robert Wójcik architekt, autor 
projektu centrum, Zofia Ka-
czyńska Przewodnicząca Rady 
Powiatu Wadowickiego.
   W swoim przemówieniu 
Wójt Bogusław Antos prze-
stawił przebieg działań inwe-
stycyjnych oraz zaprezentował 
zagospodarowanie przestrzeni 
użytkowej w  Centrum Me-
dyczno - Rehabilitacyjnym. 
W  trakcie wystąpienia Wójt 
wraz z  Przewodniczącą Rady 
Gminy Brzeźnica wręczyli 
pamiątkowe statuetki hono-
rowym gościom oraz radnym 
bieżącej kadencji samorządo-
wej. Była to forma symbolicz-
nego podziękowania za działa-
nia wspierające rozwój Gminy 
Brzeźnica.
   Następnie architekt Ro-
bert Wójcik - autor projektu 
przybliżył koncepcję archi-

Otwarcie Centrum Medyczno - 
Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brzeźnicy już działa! 24 lipca uroczyście 
otwarta została ta największa w historii naszego samorządu inwestycja. 
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tektoniczną i  zastosowane 
rozwiązania. Przeszklone po-
wierzchnie I i II piętra budyn-
ku ułatwiają panoramiczny wi-
dok na Dolinę Wisły i Wyżynę 
Krakowsko-Czestochowską 
na północy, a  na południu na 
Pasmo Draboż i Pogórze Wie-
lickie. Sąsiadujący z  centrum 
kościół parafialny jest pięknie 
widoczny z  góry. Doktor Zbi-
gniew Liptak kierownik NZOZ 
skierował zaproszenie do pa-
cjentów i  podziękował za do-
tychczasową współpracę. Szef 
Centrum Rehabilitacji Profizjo 
Kacper Chojnowski powie-
dział o koncepcji na świadcze-
nie usług rehabilitacyjnych.
   Na zakończenie, na dziedziń-
cu Centrum goście wysłuchali 
recitalu Małgorzaty Szybisty. 
Po oficjalnych uroczystościach 

goście, a przede wszystkim 
mieszkańcy mogli zwiedzić 
pomieszczenia Centrum i 
częstować się smakołykami 
przygotowanymi przez gastro-
nomiczną Stację Smaków w 
Brzeźnicy.
   W finale uroczystości goście 
i mieszkańcy zwiedzali po-
mieszczenia budynku. Podzi-
wianie było połączone z poczę-
stunkiem.
   W wielofunkcyjnym budyn-
ku Centrum Medyczno-Re-
habilitacyjne będą zlokalizo-
wane m.in.: Gminny Ośrodek 
Zdrowia, Oddział Rehabilita-
cji, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminne Centrum 
Usług Wspólnych, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. W 
centrum będą przyjmować 

l e k a r z e 
specjaliści, 
planowane 
jest również 
u r u c h o -
mienie tutaj 
apteki. W 
planach jest 
też urucho-
mienie tutaj 
p l a c ó w k i 
Poczty Pol-
skiej.
O t w a r c i e 
uświetniła 
Ork iest ra 
Dęta z Za-
tora pod 
batutą Łu-
kasza Jab-
conia.

Otwarcie Centrum Medyczno 
- Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy c.d.

USŁUGI ŚWIADCZONE  
W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Od dnia 2 sierpnia 2021 r. Ośrodek 
Zdrowia z Kossowej został przeniesiony
Przychodnia czynna: 
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
Rejestracja telefoniczna tel. 33 841 07 13 
od godziny 9:00
- świadczenia lekarskie podstawowej 
opieki zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarskie podstawo-
wej opieki zdrowotnej
- wizyty domowe
- badania okresowe (medycyna pracy)
- badania kierowców i kandydatów na 
kierowców
- pobieranie materiału do badań labora-
toryjnych
- profilaktyka
Stomatolog w godzinach:
pon. 8:00 – 14:30
wt. 10:30 – 17:00
śr. 8:00 – 14:30
czw. 8:00 – 15:30
pt. 8:00 – 17:30
Wkrótce prywatne usługi:
- ginekologiczne
- kardiologiczne
Szczegóły i pozostałe informacje można 

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

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

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brzeźnicy
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   Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków Rankingu Gmin Mało-
polski 2020 odbyło się podczas 
Forum Wójtów, Burmistrzów 
i  Prezydentów Małopolski w 
Tauron Arenie w Krakowie, 22 
września 2021r.
   Ranking Gmin Małopolski 
jest organizowany jest przez 
Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej Małopolski Insty-
tut Samorządu Terytorialne-
go i  Administracji wspólnie 
z  Urzędem Statystycznym 
w Krakowie od 2010 roku. Ce-
lem przedsięwzięcia jest wy-
łonienie i  promowanie Gmin 
wyróżniających się pod wzglę-
dem rozwoju społeczno - go-
spodarczego.
Do opracowania rankingu 
wykorzystano 16 kryteriów. 
Ocenie poddawane były np. 
dochody, wydatki na oświatę, 
kulturę i  ochronę dziedzictwa 
kulturowego, wskaźnik zadłu-
żenia, saldo migracji, wyniki 
egzaminu ośmioklasisty.
   W zeszłorocznej edycji po 
raz pierwszy wzięto pod uwagę 
wskaźniki związane z  promo-

waniem idei zrównoważonego 
rozwoju, a  wyróżnione gminy 
to nie tylko miejsca najlepiej 
rozwinięte pod względem roz-
woju społeczno - gospodar-
czego, ale też dbające  o jakość 
życia swoich mieszkańców.
   Na podstawie opracowa-
nych wskaźników, oceniano 
działalność 179 samorządów 
(bez miast na prawach powia-
tu: Krakowa, Nowego Sącza, 
Tarnowa). Czołówkę rankin-
gu, stanowią te Gminy, które 
sprawnie realizują swoje za-
dania własne i  wykorzystują 
dane im potencjały rozwojo-
we.  Wskaźniki pozwoliły nie-
zależnym ekspertom na wy-
stawienie Gminie Brzeźnica 
bardzo dobrych notowań.
   Według rankingu gminy: 
Zielonki, Niepołomice i Wiel-
ka Wieś to pierwsze trzy gmi-
ny sprawnie realizujące swoje 
zadania własne, a w pierwszej 
20-c,e poza naszą Gminą, zna-
lazły się też: Wadowice na 15 
miejscu i Zator na 20 miejscu.

Tu dobrze się żyje
W Rankingu Gmin Małopolski 2020 liderem 
wśród gmin wiejskich w Małopolsce Zachodniej 
jest gmina Brzeźnica! Nasza gmina znalazła się 
na 16 miejscu wśród 179 małopolskich gmin. 
Sukces w rankingu to ocena skutecznych dzia-
łań całego samorządu, a tym samym potwier-
dzone dobre zarządzanie Gminą Brzeźnica.

   Spotkanie miało miejsce obok 
obelisku upamiętniającego to 
wydarzenie w miejscowości Zy-
godowice. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Gminę 
Tomice  na czele z  Wójtem Wi-
toldem Grabowskim. 
   Obchody rocznicowe rozpo-
częły się od odegrania hymnów 
narodowych Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Polski przez Or-
kiestrę Dętą w  Zygodowicach. 
Po przemowach, przybyli goście 
złożyli pod obeliskiem, okolicz-
nościowe wiązanki kwiatów. 
   W uroczystościach wzięli 
udział  Przedstawiciele Zarządu 
Województwa Małopolskiego: 
Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka, 

Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Iwona Gibas, 
Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Rafał Stuglik 
oraz Wiceprezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Okręg Małopolska Tadeusz 
Gola, Prezes Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło Wadowice Anna Rauch, 
członek Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło 
Wadowice Krystyna Curzydło, 
Prezes PTTK Oddział „Ziemia 
Wadowicka” Dyonizy Szczygiel-
ski, sołtys wsi Zygodowice Bogu-
sława Kubarek. W wydarzeniu 
udział wzięli również uczniowi 
szkół i okoliczni mieszkańcy.

Oddali hołd

W poniedziałek 13 września 2021 r. Wójt Gminy 
Brzeźnica Bogusław Antos wziął udział w uroczy-
stych obchodach upamiętniających 77 rocznicę bo-
haterskiej śmierci sześciu amerykańskich lotników 
- członków załogi bombowca „Hell’s Angel”.
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Z diariusza 
Wójta
21 czerwca
Podpisanie umowy na wyposażenie po-
mieszczeń administracyjnych Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeź-
nicy

22 czerwca
Udział w spotkaniu dot. opracowania 
Studium Komunikacyjnego dla Mało-
polski Zachodniej w zakresie  Powiatu 
Wadowickiego - wideokonferencja
Spotkanie  z udziałem firmy DOEKO 
oraz gmin Tomice i Spytkowice dot. Kla-
stra Energii Wisła - wideokonferencja

24 czerwca
Udział w spotkaniu organizowanym 
przez Wojewodę Małopolskiego pt. Pro-
gramy mieszkaniowe BGK dobrym roz-
wiązaniem dla Małopolski - wideokon-
ferencja

25 czerwca
Spotkanie z Wójtami Gmin Stowarzy-
szenia Dolina Karpia

28-30 czerwca
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski

2 lipca
Spotkanie z Wojewodą Małopolski w 
celu zaproszenia na uroczyste otwarcie  
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego 
w Brzeźnicy 

5-16 lipca
Przerwa urlopowa

19 lipca
Spotkanie  z Wójtami Gmin Lyski, To-
mice i Spytkowice dot. organizacji straży 
międzygminnej  

20 lipca
Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia 
Dolina Karpia dot. przyszłego okresu 
programowania w ramach inicjatywy 
Leader                                                                                                                                          
Posiedzenie Komisji  Planowania , Bu-
dżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego

21 lipca
XXXI  Sesja Rady Gminy Brzeźnica 

22 lipca
Udział w spotkaniu konsultacyjnym z 
udziałem PGW Wody Polskie RZGW 

Granice naszej gminy 
nie zmienią się!
Premier zdecydował. Granice naszej gminy pozostają bez 
zmian. Sokółka zostaje w gminie Brzeźnica. Za nami uroczy-
sta sesja Rady Gminy Brzeźnica, podczas której podziękowali-
śmy tym wszystkim, którzy zaangażowali się w obronę granicy 
naszej gminy.

   W  XXXIII sesji Rady Gminy Brzeźni-
ca wzięli udział posłowie: Krzysztof Kozik 
i  Filip Kaczyński wraz z  Wojewodą Mało-
polskim Łukaszem Kmitą, Starostą Powia-
tu Wadowickiego Eugeniuszem Kurdasem 
i  Radnymi powiatowymi Mirosławą Zybek 
i Kazimierzem Mostowikiem. 
Sesja była okazją do złożenia podziękowań 
na ręce osób zaangażowanych w    proces 
zachowania granic Gminy Brzeźnica i  tym 
samym granic Powiatu Wadowickiego. 
Pozytywna dla Gminy Brzeźnica opinia 
Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity 
oraz zaangażowanie Posłów RP przekonały 
Premiera Mateusza Morawieckiego i  Radę 
Ministrów do zachowania granic „Sokółki” 
w Gminie Brzeźnica.
   Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław An-
tos podczas krótkiej prezentacji przybliżył 
Gościom Gminę i  działania inwestycyjne 
wspierane środkami zewnętrznymi zwłasz-
cza z Programów Rządowych.
   Zaproszeni Goście wygłosili okoliczno-
ściowe przemówienia. Wojewoda podkreślił 
skuteczną działalność samorządu. „Cieszę 

się, że Państwo jesteście aktywnym samo-
rządem bo to i widać z prezentacji i z moich 
analiz dotyczących poszczególnych samo-
rządów(…) Rzeczywiście, w  Małopolsce 
niewiele jest takich samorządów, które mają 
dodatni przyrost naturalny, gdzie liczba dzie-
ci urodzonych jest większa od liczby osób, 
które umierają. To pokazuje też, że potraficie 
stworzyć dobry klimat do tego, aby ten przy-
rost naturalny był realizowany. Dziękuję za 
to, bo myślę, że wiele samorządów mogłoby 
z podziwem patrzyć na tę działalność, którą 
realizujecie. Rzadko jest tak, że wojewoda za 
coś dziękuje, ale myślę, że warto jest podkre-
ślać te rzeczy i pokazywać je jako wzorcowe 
i też pielęgnować, aby trwały dalej.
   Przy tej okazji dziękuje p. Wójtowi za zapro-
szenie na uroczystość otwarcia przychodni, 
na której nie mogłem być (…) przychodni, 
która jest fenomenem jeśli chodzi o  Mało-
polskę. (…) Już teraz gratuluję państwu tego, 
co jest. Zawsze trzeba być dumnym z tego, 
a ambitne plany trzeba mieć, bo ten, kto nie 
ma ambitnych planów, nie zrealizowałby 
takiego wielkiego i  ciekawego projektu, jak 
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Z diariusza 
Wójta c.d.
Kraków oraz przedstawicielami władz lo-
kalnych Łączan i Chrząstowice dotyczące 
ochrony przeciwpowodziowej doliny rze-
ki Wisły na odcinku między Oświęcimiem 
a Krakowem

24 lipca
Udział w uroczystym otwarciu Centrum 
Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brzeźni-
cy z udziałem przedstawicieli  władz pań-
stwowych, wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych

9 sierpnia
Spotkanie z udziałem przedstawicielami 
PGW Wody Polskie Oświęcim w spra-
wie konserwacji Potoku w Sosnowicach 
(opracowania dokumentacji projektowej 
na potok Sosnówka)

11 sierpnia
Wizja lokalna przy udziale inspektora 
nadzoru budowlanego dot. sprawdzenia  
stanu technicznego dachu nad Urzędem 
Gminy oraz CKiP w Brzeźnicy w związku 
z zalaniem pomieszczenia i uszkodzeniem 
dachu spowodowanym ulewnymi desz-
czami

12 sierpnia
Konsultacje z udziałem projektanta oraz 
inspektora nadzoru budowlanego dot. re-
montu budynku byłego Ośrodka Zdrowia 
w Kossowej 

17 sierpnia
Wspólne Posiedzenie Komisji  Planowa-
nia, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i 
Bezpieczeństwa Publicznego; Komisji Re-
wizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji
Spotkanie dot. funkcjonowania  Środowi-
skowego Domu Samopomocy Społecznej 
w Kalwarii

18 sierpnia
Akt Notarialny Rep. A Nr 5447/2021 z 
dnia 18.08.2021r. w sprawie zmiany Sta-
tutu  Spółki Przedsiębiorstwa Eksploatacji 
Kruszywa

27 sierpnia
Wizyta Starosty Diviny w Domu Polsko-
-Słowackim w Bachorowicach

31 sierpnia
Akt Notarialny Rep. A  Nr 3551/2008 z 
dnia 31.08.2021r. dot. rozwiązania Aktu 
Notarialnego w sprawie odpłatnego użyt-

ośrodek zdrowia, który jest naprawdę wizy-
tówką nie tylko Brzeźnicy, powiatu wado-
wickiego, ale znacznie, znacznie szerzej”.
   Parlamentarzyści w  swoich przemówie-
niach nawiązywali również do nowego pro-
gramu rządowego, tak ważnego dla wszyst-
kich samorządów w Polsce, jakim jest Polski 
Ład.
   Poseł RP Filip Kaczyński ponadto zapew-
nił, jako reprezentant w polskim parlamen-
cie powiatu wadowickiego, o dalszej bardzo 
dobrej współpracy ponieważ „wiele ambit-
nych projektów, wiele ambitnych pomysłów 
ma Pan Wójt, zdążyłem się z nimi zapoznać 
i bardzo liczę na to, że kolejna transza rzą-
dowego wsparcia popłynie tutaj do powiatu 
wadowickiego, do gminy Brzeźnica rów-
nież”.
   Poseł RP Krzysztof Kozik  również pod-

kreślał skuteczne działania gminy i  dobrą 
współprace, zachęcał też do składania wnio-
sków „żebyśmy mogli gonić Europę, żeby-
śmy mogli pokazać mieszkańcom, że żyje się 
nam tu dobrze, że jesteśmy dobrymi gospo-
darzami jak nasi przodkowie”.
   Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz 
Kurdas w swoim wystąpieniu podsumował 
zaangażowanie wszystkich związane z  za-
chowaniem granic Sokółka „Udało się bo 
stworzyliśmy jedność, mówiliśmy jednym 
głosem, mam nadzieję że postanowienie 
rządu z 30 lipca br. ostatecznie zamyka te-
mat zmiany granic gmin Brzeźnica i Czer-
nichów”.
   Na zakończenie Wójt Gminy Brzeźnica 
podziękował Gościom za obecność i zainte-
resowanie sprawami naszej Gminy.

   W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy 
Brzeźnica Pan Bogusław Antos, Zastępca 
Dyrektora RZGW ds. Ochrony przed po-
wodzią i suszą Pan Radosław Radoń wraz 
z współpracownikiem oraz przedstawicie-
le władzy lokalnej miejscowości Łączany i 
Chrząstowice.
   Pan Radosław Radoń – Zastępca Dyrektora 
RZGW przedstawił cel i efekt projektu pole-
gający na zmniejszeniu zagrożenia i ryzyka 
powodziowego w regionach wodnych Małej 
i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa) 
z uwzględnieniem ochrony przed powodzią 
miasta Krakowa, który ma na celu bezpo-
średnią ochronę zabudowy mieszkalnej, 
szkół i infrastruktury. W ramach projektu 
zrealizowana ma być budowa 10 polderów 
przeciwpowodziowych. Szacowana wartość 
projektu ma wynosić około 800 milionów 
złotych. Na terenie Gminy Brzeźnica zapro-
jektowano polder o nazwie: „Rusocice”, który 
znajduje się w granicach administracyjnych 
Gminy Brzeźnica i Gminy Czernichów. Po-
jemność polderu 5,72 ml m3.
   Co to jest polder?
   Polder to ukształtowany i otoczony obwa-

łowaniami obszar bezpośrednio sąsiadujący 
z rzeką. Kiedy po długotrwałych opadach 
deszczu lub wskutek intensywnego topnie-
nia pokrywy śnieżnej poziom wody w rzece 
zaczyna niebezpiecznie wzrastać następuje 
retencjonowanie części spływającej wody tj. 
cała pojemność polderu wykorzystywana 
jest na przechwycenie szczytu fali wezbra-
niowej. Działanie to jest kontrolowane, przy 
wykorzystaniu zaprojektowanych urządzeń 
zrzutowych oraz przy stałej analizie sytuacji 
powodziowej.
   Teren polderu może być wykorzystany jako 
atrakcja turystyczna piesza i rowerowa oraz 
stworzyć miejsce wypoczynku i rekreacji dla 
wielu okolicznych mieszkańców.
   Wszystkie informacje na temat projektu 
można uzyskać na stronie www.wislakonsul-
tacje.pl

Co to są poldery?
W dniu 22 lipca 2001 roku o godz. 17.00 w Galerii Polsko-Słowac-
kiej w Brzeźnicy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne prze-
prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące 
Ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na odcinku mię-
dzy Oświęcimiem a Krakowem.

SZUKAM OPIEKUNKI 
do obłożnie chorej matki.

Raz w tygodniu lub częściej, 
ok. 6 godzin dziennie.

TEL. 506 233 007 MARCYPORĘBA
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rozmaitości

Z diariusza 
Wójta c.d.
kowania Ośrodka Zdrowia w Kossowej

1 września
Udział w uroczystościach związanych z 
rozpoczęciem roku szkolnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tłuczani

2 września
Spotkanie ze Starostą Powiatu Wadowic-
kiego dot. wydania decyzji ZRID na roz-
budowę  dróg gminnych w miejscowości 
Brzeźnica

3 września
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

5 września
Udział w uroczystej Mszy Św.  z okazji  
Dożynek Parafialnych w Witanowicach
Udział w Polsko-Słowackim Dniu Folklo-
ru w Brzeźnicy połączony z Akcją szcze-
pienia przeciw  Covid-19 oraz Akcją dot. 
Narodowego Spisu Powszechnego

7 września
Posiedzenie Komisji Planowania, Budże-
tu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego

8 września
XXXII  Sesja Rady Gminy Brzeźnica 

9 września
Spotkanie z Burmistrzem miasta Do-
bczyce w sprawie funkcjonowania Śro-
dowiskowego Domu Pomocy Społecznej

12 września
Dożynki Gminne połączone z Odpustem 
ku czci Najświętszej Maryi Panny w So-
snowicach

13 września
Spotkanie z okazji uczczenia 77 rocznicy 
bohaterskiej śmierci 6 członków załogi 
bombowca Hell’s Angel – Obywateli Sta-
nów Zjednoczonych w walce o wyzwole-
nie Polski 

14 września
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
„Forum Małopolski Zachodniej” dot. 
określenia prac na najbliższy okres -  wi-
deokonferencja

16 września
Posiedzenie Prezydium  Gminnego Za-
rządu RP OSP w Brzezince

17 września
Spotkanie z Zastępcą Dyrektora ds. inwe-
stycji GDDKiA w Krakowie  dot. przebu-
dowy skrzyżowania przy drodze krajowej 
nr 44 w miejscowości Nowe Dwory

19 września
Piknik Pozytywnie Zadęci - koncert  z 
udziałem orkiestr dętych w Tłuczani

21 września
Posiedzenie Komisji  Planowania , Budże-
tu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego

22 września
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski i uroczystej 
Gali uhonorowania Laureatów Rankingu 
Gmin Małopolski 2020
XXXIII  Sesja Rady Gminy Brzeźnica z 
udziałem Posłów: Krzysztofa Kozika, Fi-
lipa Kaczyńskiego; Wojewody Małopol-
skiego Łukasza Kmity i Starosty Wado-
wickiego Eugeniusza Kurdasa dotycząca 
bieżących spraw związanych z Gminą 
Brzeźnica oraz podziękowań za dotych-
czasową współpracę

   W sobotnie popołudnie 18 września 
2021 r. przy Domu Kultury w Wyźrale od-
była się impreza kulturalna pn. „Spotkaj-
my się przy sobótce”. Zapłonęło ognisko 
przypominające wielowiekową tradycję 
palenia sobótki. Ze względu za nieko-
rzystne warunki atmosferyczne imprezę 
przeniesiono do budynku Domu Kultury. 
Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Po-
wiatu Wadowickiego mieli okazję zinte-
grować się przy wspólnym poczęstunku 
składającego się z tradycyjnych potraw 
oraz wypieków. Podczas tej imprezy nie 
zabrakło występu artystycznego, dla licz-
nie zgromadzonych gości wystąpiła Ce-
cylia Biel. W jej wykonaniu nie zabrakło 
ludowych piosenek, które śpiewała cała 
sala. Impreza „Spotkajmy się przy sobót-
ce” została dofinansowana ze środków 
Powiatu Wadowickiego.

Sobótka 
w Wyźrale

We wtorek 31 sierpnia 2021 roku seniorzy 
z Brzeźnicy i Marcyporęby odwiedzili Be-
skidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w 
małopolskiej Stryszawie.

W centrum 
zabawki

   Gmina Stryszawa i okolice słynie z 
wytwarzania drewnianych zabawek lu-
dowych, należąc do najstarszego żywiec-
ko-suskiego ośrodka zabawkarskiego. Za-
bawki zaczęto wytwarzać tutaj w drugiej 
połowie XIX w. Tradycja ta przechodząc 
z pokolenia na pokolenie przetrwała do 
dnia dzisiejszego.
   Kolejno zobaczyliśmy stałą ekspozycję 
zabawek drewnianych, mieszczącą się w 
odrestaurowanej byłej leśniczówce. Po-
znaliśmy ciekawą historię oraz zasady 
tworzenia drewnianych cudeniek: ptasz-
ków, koników, żołnierzyków etc. Po obej-
rzeniu wystawy seniorzy wzięli udział w 
warsztatach artystycznych, na których 
malowali drewnianą zabawkę według 
własnego pomysłu. W czasie kiedy nasze 
prace wysychały, mieliśmy okazję zoba-
czyć ciekawe prace wpółczesnego artysty 
Macieja Ryszarda Jurkowskiego - Lukasa, 
który obecnie zajmuje się czystą sztuką i 
opracowuje własne techniki artystyczne.
   Obejrzeliśmy również miejsce pamięci 
stryszawskiego twórcy - artysty rzeźbia-
rza i medaliera Stanisława Sikory, miesz-
czące się na poddaszu Centrum Zabawki. 
Na koniec odwiedziliśmy nowy, drewnia-
ny budynek, tzw. „Dom Zabawkarza”. 
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To były intensywne wakacje
Seanse w wakacyjnym kinie plenerowym, biesiady, koncerty, pikniki, spo-
tkania, warsztaty, podróże, wycieczki, plenery, kolonia nad morzem i wiele, 
wiele sympatycznych spotkań. Tak wyglądały wakacje z Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy.

Letnie seanse odbyły się w Paszkówce, Brzeź-
nicy, Sosnowicach, Bęczynie, Wyźrale, Mar-
cyporębie, Kopytówce i Kossowej. Wygodne 
leżaki, ciekawe propozycje filmowe, na świe-

żym powietrzu, całkowicie za darmo! A i ko-
mary w tym roku kąsały jakby mniej. 
W pracowniach CKiP też sporo się działo 
w ramach cyklu „Wakacyjny zawrót głowy”. 

Zrobiliśmy kolorowe motyle oraz kolorowe 
smakołyki! Rozwiązywaliśmy łamigłówki 
ale dbaliśmy też o formę fizyczną w strefie 
fit. Wykonaliśmy sami owocowe poduszki i 
kolorowe muffinki. 
   Na nudę na pewno nie narzekali uczestnicy 

naszej tradycyjnej kolonii do Gdańska. Jak 
zwykle program kolonii obfitował w niesa-

mowite atrakcje. 
   Podróżowaliśmy tez po okolicy. 16 lipca 

2021 r. pojechaliśmy na wspólną wycieczkę 
do Regulic. Uczestnicy próbowali swoich 
sił podczas jazdy na drezynach. Trochę nas 
pokropiło, ale i  słonko zaświeciło. Była to 
fantastyczna przygoda. Kto jeszcze nie był, to 
gorąco polecamy taką wakacyjną wycieczkę.
We wtorek 20 lipca 2021 r. odbyła się wy-

cieczka do Starego Sącza. 
   Uczestnikami wyjazdu byli seniorzy 
z Brzeźnicy i Zatora. Wędrowanie po galicyj-
skim miasteczku rozpoczęło się od malow-
niczego Rynku. Na drodze naszej wędrówki 

znalazł się Klasztor Klarysek i kościół klasz-
torny pw. Św. Trójcy. Seniorzy odwiedzili 

również Muzeum Regionalne w  Domu na 
Dołkach. Duże wrażenie zrobiło na zwiedza-
jących źródełko św. Kingi, które znane jest ze 
swej cudownej mocy od kilkuset lat. Ostat-

nim punktem programu było przepiękne 
miejsce na łonie natury - Bobrowisko przy 
stawach nad Dunajcem. 
18 sierpnia 2021 r. zaprosiliśmy na wakacyj-
ny wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach.
   Szlak dla turystów liczy 1740 m  i łączy 
ze  sobą trzy dawne szyby górnicze: Anioł, 
Żmija i Szczęść Boże. Surowe warunki panu-
jące w podziemiach kopalni, niska tempera-
tura i duża wilgotność powietrza, pozwoliły 
poczuć klimat dawnej górniczej pracy. Cie-
kawostką jest, iż podziemia zostały wypeł-
nione efektami dźwiękowymi. I tak z oddali 
można usłyszeć odgłosy ciężkiej pracy gwar-
ków, kopalnianego zawału, jadących wózków 
oraz robót strzałowych. Super atrakcją był 
również przepływ łodziami, który odbył się 
między dwoma przystankami przy szybach 
Szczęść Boże i Żmija. W programie wyjazdu 
był jeszcze spacer po tarnowskiej starówce, 
więc nasi turyści podziwiali neorenesan-
sowy, okazały Ratusz, Kościół Ewangelicki, 
domy podcieniowe z  pięknymi arkadami, 
zabytkową studnię.
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   Nasi Seniorzy w ramach pro-
jektu KARPIOWE PODRÓŻE, 

7 lipca 2021 r. wzięli udział w 
wyjazdowych warsztatach histo-
rycznych ziemi zatorskiej.
   Uczestnicy wyjazdu odwie-
dzili Izbę Regionalną Ziemi 
Zatorskiej, która mieści się w 
dawnym budynku Sądu Grodz-
kiego z 1891 roku. Obejrzeli 
kolekcję związaną z historią i 

kulturą regionu oraz gospodar-
ką stawową w Dolinie Karpia i 
historią karpia zatorskiego. Izba 
Regionalna została stworzona 
przez Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Zatorskiej, którego człon-
kowie prowadzą w niej lekcje 

historii na żywo dla młodzieży, 
z użyciem eksponatów muzeal-
nych i multimediów. Wyciecz-
kowicze zawitali również do 
Galerii Szklanej w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Zatorze oraz 
działali twórczo, wykonując kar-
piowe aplikacje na płóciennych 
torbach. Było ciekawie i uroczo.

   Kolejna Karpiowa podróż z 
Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy odbyła się 14 lip-
ca 2021 r. Dzieciaki i seniorzy z 
Gminy Brzeźnica uczestniczyli 

w warsztatach cukierniczych 
KRÓWKA ZATORSKA. W cu-
kierni Lolly Polly w Zatorze po-
znali proces produkcji słodkiej 
krówki, która zachwyca niejed-
no podniebienie. Na koniec spo-
tkania wszyscy zabrali ze sobą 
paczuszkę z cukierami, które 

sami wykonali.
   Kolejnym przystankiem na 
trasie Karpiowych Podróży były 
Woźniki, urokliwa miejscowość, 
znana z wyrobów wikliniar-
skich, plantacji wikliny, zabytko-
wego drewnianego kościoła oraz 
pięknych widoków na Karpaty i 
Dolinę Karpia.

   To tutaj 21 lipca 2021 roku, 
na wyjazdowych warsztatach 
uczestnicy poznali tajniki i hi-
storię wikliniarstwa. Podczas 
zwiedzania wioski wikliniarskiej 
nasi podróżnicy dowiedzieli się, 
jak wygląda obróbka wikliny 
oraz jakie sprzęty były wykorzy-

stywane dawniej, a jakie dzisiaj. 
Podziwiano również z zapartym 
tchem różnorodne wyroby z wi-
kliny, w tym różne zwierzęta, po-
staci ludzkie, meble oraz wyroby 
ogrodowe. Udało się też zoba-
czyć plantację wikliny i spróbo-
wać swoich sił w trudnej sztuce 
wyplatania. Podczas warsztatów 

Karpiowe podróże
Podróże, warsztaty, poznawanie ciekawych miejsc i ludzi. Takie są „Kar-
piowe podróże” czyli kolejny proejkt realizowany przez Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy.
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powstały wiklinowe cudeńka, 
który każdy z uczestników mógł 
zabrać ze sobą.
   W środowy poranek 28 lipca 
2021 r. odbyły się warsztaty kaja-
kowe, które prowadził Grzegorz 
Pyjos kajakinawisle.pl
   Uczestnicy warsztatów przeszli 
krótkie szkolenie z zasad bez-
piecznego poruszania się kaja-
kiem i operowania wiosłami na 

wodzie. Po części teoretycznej 
i po ubraniu kapoków grupa 
wypłynęła na Wisłę w Spytko-
wicach i w słonecznych promie-
niach dopłynęła do Brzeźnicy. 
Przy budynku Izby Regionalnej 
w Brzeźnicy wszyscy uczestni-
cy zjedli posiłek regeneracyjny i 
bardzo zadowoleni powrócili do 
domów.
   Uczestnicy Karpiowych Podró-
ży z Centrum Kultury i Promo-
cji w Brzeźnicy 11 sierpnia 2021 
r. wzięli udział w warsztatach 
przyrodniczych, które prowa-
dził Marcin Karetta – ornitolog, 
edukator i fotograf, który nie-
ustannie pasjonuje się i zachwy-
ca polską przyrodą, roślinami, 

ptakami, owadami.
   Nasi podróżnicy odwiedzili 
staw Przeręb w Przeciszowie, 
gdzie mieli okazję zobaczyć 
piękno przyrody i niesamowite 
okazy różnych gatunków fauny 
i flory w blasku  słonecznych 
promieni. Czapla siwa, łabędź 
niemy, perkoz dwuczuby, rybi-
twa białowąsa, perkozek, waż-
ki, żaby, grzebieńczyk wodny, 

kotewka orzech wodny, rzęsa, 
szuwar to tylko niektóre przy-
rodnicze perełki Doliny Karpia, 
którymi mogli zachwycać się 
wycieczkowicze.
   Kolejna wyprawa z cyklu 
Karpiowe Podróże z Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźni-
cy odbyła się 19 sierpnia 2021 
r. Jej uczestnicy wzięli udział w 
warsztatach wędkarskich, które 
prowadził Franciszek Sałaciak – 
właściciel łowiska w Podolszu.
   Początkujący wędkarze, a tacy 
właśnie wzięli udział w warszta-
tach, wysłuchali kilka cennych 
informacji o przygotowaniu 
do wędkowania, o zanętach, o 
różnych sposobach wędkowa-

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

nia oraz o rodzajach sprzętu do 
łowienia ryb. Oczywiście była 
również nauka wędkowania… 
zakończona sukcesem, gdyż zło-
wiono kilkanaście sztuk płoci i 
okoni. Nasi przyszli wędkarze 
mieli bardzo dobre serca i da-
rowali życie rybkom, wpuszcza-
jąc je z powrotem do łowiska. 
Pogoda dopisała, uśmiechy na 
twarzach były, czyli wędkarskie 
przedpołudnie zaliczamy do 
udanych. 
   Nasi podróżnicy 9 września 
2021 r. uczestniczyli w ostatnich 
już warsztatach pszczelarskich, 
które odbyły się w „Pasiece u 
Wojtka” w Marcyporębie. Pro-
wadzący warsztaty Pan Wojciech 
Spisak w bardzo ciekawy sposób 
wprowadził  uczestników w fa-
scynujący świat pszczół, opowia-
dając i pokazując na planszach 
ciekawostki dotyczące budowy 
pszczół, cyklu ich życia, funkcji, 
jakie pełnią w ulu oraz sposo-
bów produkcji i  pozyskiwania 
miodu, wosku, pierzgi, pyłku i 
innych produktów pszczelich. 
Było też sporo informacji o róż-
nych gatunkach owadów zapyla-
jących rośliny. Ciekawą atrakcją 
było oglądanie roju pszczół w 
ulu z królową na czele, a niesa-
mowitym przeżyciem okazała 
się możliwość zobaczenia naro-
dzin pszczoły. Każdy mógł wy-
konać własnoręcznie świecę z 

węzy pszczelej i tutaj uczestnicy 
wykazali się nie lada pomysło-
wością. Powstały świece w tra-
dycyjnych kształtach, ale były 
również formy kwiatów i nawet 
niedźwiedzia. Czy wiedzieliście, 
że pszczoła musi odwiedzić 2 
miliony miododajnych kwiat-
ków i zebrać z nich nektar, aby 
uzyskać 1 litr miodu? Te i wiele 
innych ciekawych informacji 
uzyskali nasi wycieczkowicze 
podczas czwartkowej wyprawy. 
Na zakończenie można było od-
wiedzić domek do apiterapi i in-
halować się powietrzem pszcze-
lim, płynącym prosto z uli. Gdy 
przebywa się w otoczeniu tak 
dużej ilości pszczół, to wyzwala 
się bardzo korzystna energia dla 
człowieka.
   Grupie wycieczkowej udało się 
również odwiedzić pasiekę po-
kazową w Bęczynie.
   Podczas plenerowego spotka-
nia przekonaliśmy się jak feno-
menalnym superorganizmem 
jest rodzina pszczela, a słonecz-
na pogoda była bardzo miłym 
akcentem kończącym Karpiowe 
Podróże.
   Projekt realizowany w ramach 
operacji pod nazwą: Organizacja 
wydarzeń kulturalno-artystycz-
nych promujących i upowszech-
niających dziedzictwo kultu-
rowe rybołówstwa pod nazwą 
Karpiowe podróże.
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   Było to kolejne wydarzenie 
zrealizowane w ramach operacji 
pod nazwą: Organizacja wyda-
rzenia kulturalno-kulinarnego 
promującego i upowszechnia-
jącego dziedzictwo kulturowe 
rybołówstwa pod nazwą Kar-
piowa Biesiada w Brzeźnicy. 
Projekt współfinansowany zo-
stał ze środków Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”.
   Gromadzącą się publiczność 

przywitała Orkiestra Dęta z 
Tłuczani pod batutą Karola Pa-
jąka, która zagrała dla nas kilka 
utworów muzycznych. Następ-

nie na scenie wystąpił zespół 
Tańczące Kumoszki z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Paszków-
ce pod przewodnictwem Sta-
nisławy Kucharczyk. W rytm 
dźwięków płynących z akorde-
onu usłyszeliśmy znane ludowe 
piosenki. Krótki recital na Kar-
piową Biesiadę przygotowała 
również Małgorzata Szybisty. 

Młoda wokalistka ze Skawiny 
zaśpiewała kilka znanych piose-
nek z lat 70-tych i 80-tych. Pod-
czas występów na brzeźnickiej 
scenie można było korzystać z 

c ieka-
w y c h 
atrakcji 
p r z y -
g o t o -
wanych 
p r z e z 
o r g a -
n i z a -
torów. 
B y ł a 
d e g u -
s t a c j a 
k u l i -

narnych potraw z karpiem na  
czele oraz warsztaty pszczelar-
skie, podczas których można 
było narysować pszczółkę w jej 

naturalnym środowisku i zdo-
być miodzik lub lawendę. Dla 
dzieciaków przygotowane było 
specjalne miejsce z warsztata-
mi i animacjami, które cieszyło 
się ogromnym zainteresowa-
niem. Ozdabianie płóciennych 
torebek, malowanie smerfnej 
rodzinki, zabawy z kolorową 
chustą, bańkami mydlanymi 
i konkursy sprawnościowe 
sprawiły dzieciakom ogromną 
przyjemność, co widać było po 
ich uśmiechniętych minkach. 
Miłośnicy fotografii mogli 
obejrzeć wystawę plenerową 
z konkursu fotograficznego 
„Dolina Karpia w obiektywie” 
oraz zabrać 
ze sobą 
przygoto-
wany przy 
tej okazji 
folder z 
pięknymi 
zdjęciami. 
Najmłod-
si mieli 
możliwość 
skorzysta-

nia z dmuchanych zamków, 
zjeżdżalni, trampoliny i mogli 
przejechać się mini pociągiem. 
Wyczekiwaną atrakcją niedziel-
nej biesiady był koncert zespołu 
LACHERSI, którego członko-
wie pochodzą z ziemi sądec-
kiej i grają tradycyjne melodie 
Lachów Sądeckich, Limanow-
skich i Szczyrzyckich, ozdo-
bione barwnymi dźwiękami 
trąbki i klarnetu, we współcze-
śnie brzmiących aranżacjach. 
Skoczna, wesoła i wpadająca w 
ucho muzyka płynąca ze sce-
ny podczas koncertu bardzo 
spodobała się naszej publicz-
ności.

Karpiowa biesiada
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy było organizatorem KAR-
PIOWEJ BIESIADY dla mieszkańców Gminy Brzeźnica i gości, któ-
ra odbyła się w niedzielę 25 lipca 2021 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy. 
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   W piątek 17 września 2021 r. 
odbył się wernisaż. Wydarzenie 
uświetnił koncert muzyczny w 
wykonaniu Konrada Janusa. Na 
altówce zabrzmiały klasyczne 
utwory Jana Sebastiana Bacha 
i Georga Philipa Telemanna. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli w wernisażu.

   Na bezpłatne zwiedzanie  wy-
stawy zapraszamy w godzinach 
pracy Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Brzeźnicy (ponie-
działki, środy, czwartki, piątki 
od g. 10 do g. 18, wtorki od g. 8 
do g. 16). 

Wiesława Jarguz

Zachwyt chwilą
„Zachwyt chwilą” oddany w obrazach Sylwii 
Prażmowskiej-Kulig  i „Piękno rzeczywistości” 
utrwalone na zdjęciach Emilii Zowady. Pod takimi 
hasłami prezentowana jest do 10 listopada 2021 r. 
w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy wspólna wysta-
wa, spokrewnionych ze sobą Wadowiczanek.

   Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy w czwartkowe popo-
łudnie 26 sierpnia 2021 r. gościło 
w pracowni plastycznej gromad-
kę zuchów z 17 Gromady Zu-
chowej Dzielne Lwy z Brzeźnicy. 
Na warsztatach artystycznych w 
duchu „No waste” wykonaliśmy 
zabawne przyborniki z...odpa-

dów. Zuchy bardzo sumiennie 
pracowały twórczo w ramach 
ostatniej wakacyjnej zbiórki.
   Warsztaty z Dzielnymi Lwami 
odbyły się również 26 czerwca 
2021 r. w Domu Polsko-Sło-
wackim w Bachorowicach, na 
których tworzyliśmy fikuśne 
kaktusy.

   Na brzeźnicki Rynek zjechały 
samochody z różnych czasów, 
w większości z lat 60-tych i 70-
tych. Wśród prezentowanych 
samochodów były m.in.: Merce-
desy, Jaguary, Cadillaki, limuzy-
ny sportowe i terenowe.
   Pasjonaci i miłośnicy starej 
motoryzacji byli z pewnością 

zachwyceni. Zapraszamy do 
obejrzenia fotogalerii, w której 
znajdziecie mnóstwo super sa-
mochodów.
   Dostępny jest również filmik z 
tej niecodziennej imprezy zreali-
zowany przez Młodzieżową Te-
lewizję Brzeźnica (MTvB) oraz 
kulturalnypowiat.pl

Ach, te stare auta

Europejska Asocjacja Automobilerów z sie-
dzibą w Krakowie wraz z Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy zaprosili na ZLOT 
STARYCH SAMOCHODÓW, który odbył się 
10 lipca 2021 r. w Amfiteatrze w Brzeźnicy.

Dzielne Lwy
Serducho dla Milenki

   Z inicjatywy sołtysa Brzeźnicy Wojciecha Żurka, przy wsparciu 
Rady Sołeckiej i Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy na placu przed 
bankiem stanęło serce na nakrętki. Pieniądze za zebrane nakrętki 
mają trafiać do potrzebujących dzieci z naszej gminy. Pierwsza za-
wartość przeznaczona zostanie na wsparcie Milenki Szwed z Mar-
cyporęby, która cierpi na zespół Downa. Dziewczynka ma także 
poważną wadę serca, niedoczynność tarczycy, zaćmę i astygmatyzm. 
Od urodzenia Milenka jest pod opieką lekarzy. Z powodu osłabio-
nego napięcia mięśniowego potrzebuje ciągłej rehabilitacji i innych 
form terapii.
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Wspólne dziedzictwo
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy realizuje projekt pod nazwą: Pol-
sko-Słowacki folklor wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, 
w ramach którego odbyło się kilka bardzo ciekawych wydarzeń.

   21 sierpnia 2021 r. odbył się 
Polsko-Słowacki dzień folkloru 
w Divinie. Czterdziestoosobo-
wa delegacja z Gminy Brzeźnica 
miała okazję poznać dziedzictwo 

kulturowe, rękodzielnicze, kuli-
narne i regionalizm słowackiej 
Diviny. Było wspólne śpiewanie 

z Ludowym Zespołem Muzycz-
nym z Diviny i rozśpiewaną pol-
ską delegacją z Zespołem „Tań-
czące Kumoszki” prowadzonym 
przez Stanisławę Kucharczyk.
Przez naszych słowackich przy-
jaciół przygotowana została de-
gustacja potraw z Diviny, a kuli-
narną ucztę wzbogaciły również 

dania z naszego regionu czyli 
karp wędzony oraz brzeźnickie 
smakołyki, przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Łączanach. Dla  urozmaicenia 

polsko-słowackiej biesiady od-
były się warsztaty snycerskie 
prowadzone przez Leszka Ku-

basa, podczas których można 
było wyrzeźbić sobie w drewnie 
pamiątkowego karpia. Impreza 
zakończyła się pokazem teledy-
sku muzycznego w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP z Sosno-
wic, Orkiestry Dętej z Tłuczani 
oraz „Tańczących Kumoszek”. 
Wszyscy uczestnicy biesiady 

jednogłośnie stwierdzili, że było 
wesoło, twórczo i smacznie. 
   Od 23 do 27 sierpnia 2021 r. 
trwał Plener Artystyczny w 
Domu Polsko-Słowackim w 

Marcyporębie.
   Wzięli w nim udział artyści z 
Brzeźnicy, Paszkówki, Ryczowa, 
Wadowic, Piekar Śląskich oraz 
Słowacji. Plener miał na celu 
przybliżyć mieszkańców obu 
partnerskich gmin do przyrody, 
historii i dziedzictwa kulturowe-
go naszego regionu. W ramach 
warsztatów plenerowych uczest-
nicy poprzez twórczość malar-
ską i rękodzieło utrwalili piękne 
i unikatowe krajobrazy, przyrodę 

oraz zabytki architektury ziemi 
Brzeźnickiej.
   Podczas trwającego Pleneru 
artystycznego w Domu Polsko-
-Słowackim w Marcyporębie, 

zorganizowanego w ramach 
projektu „Polsko-Słowacki folk-
lor wspólnym dziedzictwem 
przyrodniczym i kulturowym”, 
uczestnicy wzięli udział w wy-
cieczce po Dolinie Karpia, która 
odbyła się 26 sierpnia 2021 r.
   Miała ona na celu przybliżenie 
wartości kulturowych, regional-
nych i historycznych obszaru 
turystycznego w Regionie Beski-
dy. Na trasie objazdu znalazły się 
ciekawe miejsca m.in.: Dwór w 
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz bu-
dżetu państwa Polsko-Słowacki folklor wspólnym dziedzictwem 

przyrodniczym i kulturowym

Kopytówce, Pałac w Paszkówce, 
Drewniany Kościółek w Sosno-
wicach, Kościółek w Tłuczani, 
Graboszyce, Polanka Wielka, 

Osiek i na zakończenie Izba Re-
gionalna w Zatorze. Przewodni-
kiem po Dolinie Karpia polsko-
-słowackiej grupy artystów był 
Łukasz Dziedzic.
W niedzielę 5 września 2021 
roku odbył się Polsko-Słowacki 
dzień folkloru. Impreza ożywiła 
amfiteatr w Brzeźnicy na całe 

niedzielne popołudnie. Wójt 
Gminy Brzeźnica Pan Bogusław 
Antos przywitał delegację ze Sło-
wacji ze Starostą Panem Marti-
nem Froncem.
Piknik rozpoczął się spektaklem 
dla dzieci „Niedźwiedź strażnik 
lasu” w wykonaniu Teatru Duet z 
Krakowa. Dzieciaki bardzo chęt-
nie obejrzały przygody misia, 
który pilnował w lesie porządku 
i ubolewał nad tym, że ludzie 
zaśmiecają jego naturalny dom. 
Wspólnie z dziećmi odśpiewał 
piosenkę o tym, jak należy za-

chowywać się w lesie, co można 
a czego nie wolno tam robić. 
Dzieci obiecały niedźwiadko-
wi poprawne zachowanie i że 

wezmą sobie do serca płynące z 
przedstawienia przesłanie.
   Występy na scenie artystycz-
nej zapoczątkowała Cecylia 
Biel. Wykonała wiązankę piose-
nek biesiadnych, wprowadzając 
wszystkich w piknikowy klimat. 
Równocześnie odbywały się 
warsztaty plastyczne, na których 

dzieciaki tworzyły karpiowe ma-
skotki, malowały folkowe wzory 
na lnianych torbach oraz tektu-
rowe skrzaty i rybki. Na scenie 
wystapił również zespół ludowy 
z Diviny, porywając wszystkich 
biesiadną nutą do śpiewu i tańca. 
Na warsztatach ceramicznych 
można było wykonać rybkę z 
gliny, ozdobić ją i oddać do wy-
palania i szkliwienia. Uczestnicy 
dnia folkloru mieli okazję do 
degustacji brzeźnickich potraw 
lokalnych oraz potraw z Gminy 
Divina „Divińskie smakołyki”. 

Na koniec czekała na wszystkich 
muzyczna niespodzianka- kon-
cert słowackiego zespołu Nebe-
ska Muzika o folkowym brzmie-
niu.
   W czasie trwającego pikniku 
mieszkańcy Gminy Brzeźnica 
oraz przybyli goście mieli możli-
wość wzięcia udziału w Narodo-
wym Spisie Powszechnym oraz 
okazję do zaszczepienia przeciw 
COVID-19. W brzeźnickim am-
fiteatrze było gwarno i wesoło do 
zmroku. Bawiono się przy sło-
wackim i polskim akordeonie. 
Nasi słowaccy goście odjechali z 
uśmiechem i śpiewem na ustach. 
Mamy nadzieję, że znowu w 
przyszłości będzie okazja do 
wspólnego międzynarodowego 
spotkania.
   W ramach projektu CKiP zor-
ganizowało konkurs fotograficz-

ny „Dolina Karpia w obiektywie”.
   Celem konkursu było rozwi-
janie umiejętności fotograficz-
nych, wrażliwości na piękno 
otaczającej przyrody oraz nie-
przeciętnej cierpliwości. Foto-
grafowanie przyrody to trudna 
sztuka ale niezwykle ciekawa i 
emocjonująca, w szczególności 
gdy chcemy dobrze skadrować 
poruszający się obiekt. Napły-
nęły do nas 24 piękne zdjęcia o 

tematyce przyrodniczej, wyko-
nane na terenie Doliny Karpia.
   Komisja konkursowa w skła-
dzie: Marcin Krzyżański, Marcin 
Karetta i Krzysztof Haja, biorąc 
pod uwagę w ocenie prac: po-
mysł na ujęcie, kompozycję foto-
grafowanego obiektu, oryginal-
ność oraz artystyczne podejście 
do tematu, przyznała następują-
ce miejsca:
I MIEJSCE - Małgorzata Wojto-
wicz - Cichoń Brzeźnica
II MIEJSCE - Gabriela Suter So-
snowice
III MIEJSCE - Julia Mostowik 
Brzezinka
WYRÓŻNIENIE - Julia Brańka 
Jaroszowice
WYRÓŻNIENIE - Joanna Szy-
mańska Brzeźnica
WYRÓŻNIENIE - Jacek Paster-
nak Zator

WYRÓŻNIENIE - Łukasz Dzie-
dzic Zator
   Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym i wyróżnio-
nym. Jednocześnie zapraszamy 
do obejrzenia wystawy wszyst-
kich nadesłanych do nas prac 
fotograficznych, która prezento-
wana jest na Rynku w Brzeźnicy.
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   To dobra wiadomość z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Do Gminy Brzeźni-
ca trafi ponad 2 mln złotych na budowę 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Tłuczani w ramach 
rządowego programu „Sportowa Polska 
– Program rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej.” Dotacja umożliwi rozpo-
częcie realizacji inwestycji jeszcze w tym 
roku.
   Celem programu „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej” jest wsparcie realizacji zadań 
inwestycyjnych dotyczących obiektów 
sportowych na terenie całego kraju. Dofi-
nansowaniem mogą zostać objęte obiekty 
ogólnodostępne, umożliwiające masowe 
uprawianie sportu.

   Jeszcze w tym roku przy Szkole Pod-
stawowej w Paszkówce powstanie ogro-
dzone, wielofunkcyjne boisko sportowe o 
nawierzchni poliuretanowej. 
   Gmina Brzeźnica na tą inwestycje 
otrzymała wsparcie finansowe z budżetu 
Województwa Małopolskiego w ramach 
projektu pn. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa 2021”

   Niebezpieczne skrzyżowanie w Nowych 
Dworach, gdzie często dochodzi do koli-
zji drogowych w końcu zostanie przebu-
dowane. Wielokrotne, kilkuletnie inter-
wencje i rozmowy naszego samorządu z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad o poprawę bezpieczeństwa na 
tym odcinku „krajówki” doczekają się re-
alizacji.
   Aby poprawić widoczność i upłynnić 
ruch wybudowany zostanie lewoskręt 
od strony Krakowa w drogę powiatową. 
Budynek „starej karczmy” zasłaniający 
widoczność zostanie rozebrany. Wloty 
drogi powiatowej i gminnej będą przesu-
nięte i umieszczone naprzeciwko siebie. 
Powstanie obustronny chodnik.
   I chociaż projekt, z uwagi na dużą róż-
nicę terenu oraz łukowy układ drogi nie 
uwzględnia sugerowanego przez nas wy-
budowania ronda, każda zmiana popra-
wiająca bezpieczeństwo ruchu wszystkich 
użytkowników na tym odcinku są właści-
we i niezmiernie ważne.
   Z otrzymanych informacji wiadomo, iż 
jeszcze w tym roku planowane jest ogło-
szenie przetargu na roboty budowlane, a 
w roku 2022 realizacja zadania.
   Jednocześnie informujemy, iż w dal-
szym ciągu samorząd nie pozostaje obo-
jętny w kwestii zapewnienia bezpieczeń-

Wkrótce sala 
gimnastyczna 
w Tłuczani!

Boisko 
w Paszkówce

   To dobra wiadomość , szczególnie dla 
młodszych mieszkańców Paszkówki któ-
rzy do tej pory nie posiadali takiej bazy 
sportowej przy szkole. Ogólnodostępny 
obiekt sportowy wyposażony zostanie w 
niezbędny sprzęt. Będzie można na nim 
zgrać w siatkę, piłkę ręczną, kosza czy te-
nisa ziemnego.
   Będzie to kolejne, już siódme nowocze-
sne i bezpieczne miejsce wielofunkcyj-
ne do uprawiania sportu i rekreacji dla 
mieszkańców naszej gminy.

Przebudowa 
skrzyżowania

stwa mieszkańców i nadal podejmuje 
wspólne z GDDKiA działania dotyczące 
niwelowania zagrożeń występujących 
na drodze krajowej nr 44 Gliwice – Kra-
ków. Obecnie na podstawie podpisanego 
porozumienia Gmina Brzeźnica zleciła 
wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej kontynuacji budowy chodnika 
w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejsco-
wości Kossowa.

Uwaga na nowy sposób działania oszu-
stów!!! Użytkownicy telefonów komór-
kowych otrzymują fałszywe SMS-y o 
nałożeniu kwarantanny. Wiadomości 
zawierają linki odsyłające do rzekomo 
szczegółowych informacji na ten temat. 
Może to być próba wyłudzenia danych 
lub zainstalowania złośliwego oprogra-

mowania. Apelujemy o zachowanie czuj-
ności i nie klikanie w przesłany link!!!
Użytkownicy telefonów komórkowych 
otrzymują ostatnio wiadomości sms o 
nałożeniu kwarantanny.  W treści poda-
ny jest link/adres do strony. Wiadomości 
są tak skonstruowane, że mają zmusić 
odbiorcę do kliknięcia w odsyłacz.  Uwa-
żajmy na tego typu linki, ponieważ to jest 
próba oszustwa i wyłudzenia danych!
   Przypominamy, że kwarantanna na-
kładana jest automatycznie przy prze-
kroczeniu granicy lub na podstawie 
przeprowadzonego wcześniej wywiadu 
epidemiologicznego przez pracowników 
państwowej inspekcji sanitarnej.  Po skie-
rowaniu na kwarantannę, osoba dostaje 
prawidłowy sms o następującej treści: 
„Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy 
obowiązek używania aplikacji Kwaran-
tanna domowa. Jest dostępna w Appstore 
i Google Play.”
   Fałszywe wiadomości tekstowe wraz z 
linkami dotyczą nie tylko tematu kwestii 
kwarantanny. Zdarza się tak, że infor-

Uwaga na 
fałszywe sms-y
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mują nas między innymi o wystawieniu 
e-recepty, odnalezienia portfela, dopłaty 
za przesyłkę. Kliknięcie w przesłany link 
prowadzi do strony nakłaniającej do po-
brania aplikacji “Flash Player”. Aplikacja 
ta jest złośliwa, po instalacji dokonuje 
ataku na rachunki bankowe właściciela 
smartfona i okrada go z pieniędzy. 
   Pomysłowość oszustów nie zna gra-
nic. Coraz to wymyślają różne sposoby, 
by wyłudzić nasze dane. Każdorazowo 
otrzymując takie SMS-y, które zawierają 
link, prosimy o nie otwieranie załącz-
ników. Możemy paść ofiarą oszustów, 
którzy chcą wyłudzić od nas dane, które 
mogą posłużyć do utraty pieniędzy zgro-
madzonych na koncie lub zainstalować 
nam złośliwe oprogramowanie.

   Członkowie Klubu Seniora w Brzeźnicy 
i Domu Seniora w Marcyporębie wyruszyli 
w poniedziałkowe przedpołudnie 27 wrze-
śnia 2021 r. na podbój Kopca Kościuszki w 
Krakowie.
   Swoją przygodę rozpoczęliśmy od zwie-
dzania Muzeum Kościuszkowskiego pod 
Kopcem z nowoczesną, interaktywną wy-
stawą „Kościuszko - bohater wciąż po-
trzebny”, która została uruchomiona w 
lipcu zeszłego roku. Multimedialne kapsu-
ły pamięci skupiają w sobie wątki z życia 
głównego bohatera. Prowadzą widza za Ko-
ściuszką począwszy od jego domu rodzin-
nego w białoruskiej Mereczowszczyźnie, 
do Szkoły Kadetów w Warszawie, przez Fi-
ladelfię aż na krakowski rynek i pole bitwy 
pod Racławicami. Ożywione animowany-
mi mappingami stanowiska wzbogacone są 
o historyczne eksponaty związane z życiem 
Kościuszki. Wśród nich znajdują się szabla, 
mundur kadeta Szkoły Rycerskiej, odzna-
czenia czy nawet żeton, który Kościuszko 
przywiózł z podróży do Stanów Zjednoczo-
nych.

Seniorzy 
na Kopcu

   W środę 15 września 2021 roku odbyło 
się spotkanie seniorów w Izbie Regional-
nej w Brzeźnicy. Było to pierwsze spo-
tkanie Klubu Seniora, działającego przy 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, 
po wakacyjnej przerwie. W miłej atmos-
ferze przy kawce, herbatce i ciastku pla-
nowano najbliższe wyjazdy oraz działano 
twórczo. Pod czujnym okiem Pani Jadzi 
Gołębiewskiej chętni seniorzy tworzyli 
ozdobny witraż z kolorowych szkiełek.

   Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Brzeźnicy wraz z Panią Ma-
rzeną Woźniak, będąc na przedpołudnio-
wym spacerze, wstąpiły do galerii Spichlerza 
Książki w Brzeźnicy. Duże i kolorowe obrazy 
spodobały się dzieciom. Padły trafne pyta-
nia, były celne komentarze. Wystawa ma-
larstwa Sylwii Prażmowskiej-Kulig została 
entuzjastycznie odebrana. Warto zabierać 
dzieci na wystawy. A nasz budynek zyskał u 
najmłodszych nowe znaczenie.

Przedszkolaki 
i obrazy

Zapraszamy do obejrzenia teledysku 
muzycznego przedstawiającego walory 
przyrodnicze i kulturowe Gminy Divina i 
Gminy Brzeźnica oraz występy Orkiestry 
Dętej OSP z Sosnowic, Orkiestry Dętej z 
Tłuczani i Zespołu „Tańczące Kumoszki” 
z Paszkówki. Wy-
starczy zeskano-
wać kod QR. Film 
dostępny na ka-
anale YT Centrum 
Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy.

Divina i Brzeźnica
w teledysku

Witraże
po przerwie

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fil-
miku, który jest podsumowaniem projek-
tu wyjazdowych warsztatów „Karpiowe 
Podróże” z Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy, a zrealizowany został przez kul-
turalnypowiat.pl
Film dostępny jest na kanale YouTube CKiP 
(można zeskanować kod QR)
   W ramach projektu odbyły się: warszta-
ty witrażowe online „Logo Doliny Karpia” 
czerwiec 2021 r., warsztaty historyczne 
ziemi osieckiej w Izbie Regionalnej Doliny 
Karpia w Osieku 23.06.2021 r., warsztaty 
hodowli ryb w Gospodarstwie Stawowym 
w Tomicach 30.06.2021 r., warsztaty histo-
ryczne ziemi zatorskiej obejmujące wizytę 
w Galerii Szklanej, Izbie Regionalnej Ziemi 
Zatorskiej i Doliny Karpia i zajęcia ręko-
dzielnicze 7.07.2021 r., warsztaty cukierni-
cze „Słodka krówka zatorska” w Cukierni 
Urbańscy w Zatorze 14.07.2021 r., warsz-
taty wikliniarskie „Karp zaklęty w wiklinie” 
w Tomicach 21.07.2021 r., warsztaty kaja-
kowe na Wiśle i kanale Łaczany-Skawina 
28.07.2021 r., warsztaty przyrodnicze „Na 
stawach Doliny Karpia” z Towarzystwem 
na Rzecz Ziemi na stawach w Przeciszowie 
11.08.2021 r., warsztaty wędkarskie na Łowi-
sku „Podolsze” z degustacją karpia wędzo-
nego 19.08.2021 
r., warsztaty 
pszczelarskie w 
Gospodarstwie 
Pasiecznym „Pa-
sieka u Wojtka” 
w Marcyporębie 
9.09.2021 r.

Jest film!
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Pogoda była sprzyjająca, dała 
możliwość codziennych wy-
cieczek nad morze. Cały pobyt 
był bogaty w wiele atrakcji.
   Dzieci w ciągu dnia uczestni-
czyły w kilku blokach zajęcio-
wych, które pozwoliły poznać 
okolicę, pobawić się, spędzić 

czas w wyciszeniu z przyja-
ciółmi i rozwijać swoje zainte-
resowania i umiejętności.
   Bardzo dziękujemy wszyst-
kim za ten wyjazd i będziemy 
go miło wspominać.
   Opracowanie: Wychowawcy 
PWD w Brzeźnicy

W dniach od 17 do 23 sierpnia 2021 roku 
nad pięknym Polskim morzem w miejscowo-
ści Pogorzelica, odbyła się kolonia dla dzieci 
i młodzieży. W wypoczynku wzięło udział 66 
dzieci, uczestników Projektu Mali Giganci.

Mali Giganci 
w Pogorzelicy

   Turniejowe zmagania rozpo-
częły się na boisku sportowym 
w Chrząstowicach w samo 
południe, a wzięły w nich 
udział cztery drużyny z tere-
nu Gminy Brzeźnica. Zawod-
nicy zagrali w systemie 8 na 
8 zawodników, na murawie o 
wymiarach 64x38 m. Rozgry-
wane mecze sędziowali: Adam 
Kutermak i Jan Kołacz. Po za-
ciętej, sportowej rywalizacji 
drużyny zajęły odpowiednio: 
I miejsce - Brzezinka (zdo-

bywca 13.bramek), II miejsce 
- Tłuczań, III miejsce - Chrzą-
stowice, IV miejsce - Wyźrał. 
Drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary oraz posiłek rege-
neracyjny. Dziękujemy za do-
starczenie sportowych emocji 
kibicom!
   Organizatorami turnieju 
byli: LKS Sokół Chrząstowice, 
OSP Chrząstowice oraz Cen-
trum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy.

Turniej 
Niezrzeszonych
Za nami XXV Turniej Drużyn Niezrzeszo-
nych, który odbył się 8 sierpnia 2021 r. w 
Chrząstowicach.
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   Na początku zwiedziliśmy 
Muzeum Przyrodnicze Oj-
cowskiego Parku Narodowe-
go, którego zadaniem jest  gro-
madzenie i  zabezpieczenie 
eksponatów przyrodniczych, 
archeologicznych i  historycz-
nych z  terenu parku i  okolic 
oraz udostępnienie części 
z  nich w  postaci ekspozycji 
zwiedzającym park. Obejrze-
liśmy także film opowiadają-
cy o jego historii - relacjonują 
uczestnicy wycieczki.
   Następnie zwiedziliśmy 
malownicze ruiny Zam-
ku Kazimierzowskiego oraz 
tajemnicze pozostałości 
wczesnośredniowiecznego 
grodziska na Górze Okopy. 
Podziwialiśmy piękne widoki 
na Dolinę Prądnika z  wysta-
jących skał, unoszących się 
pośród lasów, na wysokości 
przekraczającej 100 metrów 
nad płynącymi w dolinie wo-
dami Prądnika. Później po-

wędrowaliśmy w  kierunku 
Bramy Krakowskiej i  Źródeł-
ka Miłości. Po krótkim odpo-
czynku ruszyliśmy w  dalszą 
drogę na najwyższe wzniesie-
nie w  Ojcowskim Parku Na-
rodowym - Górę Chełmową, 
na której szczycie znajduje się 
najdłuższa jaskinia na terenie 
objętym przez park - Grota 
Łokietka. Nie mogliśmy do-
czekać się momentu wejścia 
do jaskini, w  której według 
legendy ukrywał się przyszły 
król Polski - Władysław Ło-
kietek przed pościgiem króla 
czeskiego Wacława II. Opu-
ściwszy ciemne wnętrze jaski-
ni, powędrowaliśmy w  stronę 
autokaru. Nie zabrakło czasu 
na lody i pamiątkowe zdjęcia. 
Wycieczka była fantastyczną 
przygodą, na którą czekaliśmy 
bardzo długo!
   Korzystając z cudownej po-
gody klasa 5 i 7 wzięły udział 
w wycieczce do Tatrzańskiego 

Do Ojcowa 
i Zakopanego
Grupa uczniów szkoły w Paszkówce wybrała się 
16 października na szkolną wycieczkę do Ojco-
wa.  Wcześniej klasy 5 i 7 odwiedziły Zakopane.

Parku Narodowego. Ucznio-
wie podziwiali piękne widoki 
spacerując Doliną Kościeliska. 
Słuchali ciekawych legend i 
historii związanych z tym re-
gionem.
   Następnie udaliśmy się do 
Zakopanego zwiedzić skocz-
nię narciarską „Wielką Kro-
kiew”. Jest to największa 
skocznia narciarska w Polsce. 

Udało nam się na nią wje-
chać kolejka linową. Z góry 
podziwialiśmy cudowną pa-
noramę na miasto i okoliczne 
wzniesienia.  Na zakończenie 
wycieczki skosztowaliśmy tra-
dycyjnych oscypków i zakupi-
liśmy pamiątki. To była niesa-
mowita, tatrzańska  przygoda. 
Z utęsknieniem czekamy na 
kolejne wyjazdy.

   Pogoda w tym dniu dopisała 
wiec mogliśmy sobie pozwolić 
na spory dystans do przejecha-
nia. Trasa przebiegała głównie 
ścieżkami rowerowymi wzdłuż 
Wisły. Najpierw pojechaliśmy 
w kierunku Miejsca wałami 

wiślanymi, a następnie przeje-
chaliśmy na drugą stronę rzeki 
mostem kolejowym. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy miej-
scowości Okleśna oraz Kamień i 
wróciliśmy do Łączan.

Rowerem 
po okolicy

14 września klasa VII ze Szkoły w Łączanach 
odbyła wycieczkę rowerową po okolicy naszej 
miejscowości. 
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   Pan Dyrek-
tor, Grono 
Pedagogiczne, 
u c z n i o w i e ,  
rodzice oraz 
goście wzięli 
udział w mszy 
świętej, której 
przewodniczył 
ks. Stanisław 
Pitek.  Następ-
nie w uroczystym korowodzie 
oraz  w obecności pocztu sztan-
darowego przeszliśmy do szko-
ły.   Na uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego zgromadzili się 
uczniowie, nauczyciele, rodzice 
oraz Wójt Gminy Brzeźnica – 
Pan Bogusław Antos.  
   Na początku głos zabrał pan 
Mieczysław Chojna – Dyrektor 
ZSP w Tłuczani. Szczególnie 
ciepło przywitał  uczniów klasy  
pierwszej. Następnie przedsta-
wił zebranym wychowawców 
poszczególnych klas oraz na-
uczycieli, którzy rozpoczynają 
pracę w naszej szkole. Ważnym 
elementem apelu było przekaza-
nie informacji dwóch dużych in-
westycjach, które zakończyły się 
w ostatnim czasie. Dzięki współ-
pracy z organem prowadzącym 
– Gminą Brzeźnica  oraz Radą 
Rodziców udało się wyremonto-
wać drogę dojazdową do szkoły 
oraz  wyremontować i wyposa-
żyć w nowoczesny sprzęt pra-
cownię językowo-komputerową. 
Zapowiedział również kolejną 
inwestycję na którą czekaliśmy 
od wielu lat – budowę sali gim-

nastycznej. 
   Następnie głos zabrał Pan Bo-
gusław Antos – Wójt Gminy 
Brzeźnica. W swoim przemó-
wieniu potwierdził pozyskanie 
przez Gminę Brzeźnica fun-
duszy na budowę sali gimna-
stycznej przy ZSP w Tłuczani. 
Zapowiedział, że już niedługo 
rozpocznie się realizacja inwe-
stycji. 
Ważnym wydarzeniem było 
również uroczyste otwarcie no-
wej pracowni językowo-kom-
puterowej. Uczestniczyli w nim 
Wójt Gminy Brzeźnica, Pan 
Dyrektor, przedstawiciele Grona 
Pedagogicznego, Rady Rodzi-
ców oraz delegacja uczniów. Do-
konali oni symbolicznego prze-
cięcia wstęgi, a ksiądz proboszcz 
poświęcił nowe urządzenia, aby 
długo i niezawodnie służyły całej 
społeczności szkolnej. 
   Po zakończeniu uroczystości 
nastąpiły pierwsze powakacyjne 
spotkania z wychowawcami.
   W nowym roku szkolnym ży-
czymy wielu sukcesów wszyst-
kim uczniom,  nauczycielom i 
rodzicom!

   W związku z 
tym, stworzyliśmy 
w naszej szkole 
nowoczesną pra-
cownię informa-
tyczno-językową. 
Sala jest imponują-
ca, wyposażona w 
najnowocześniej-
szy sprzęt kompu-
terowy,  audiowi-
zualny oraz nowe 
meble. Podczas lekcji informa-
tyki i języków obcych rozwija-
ne będą kompetencje kluczowe 
uczniów – kompetencje cyfrowe 
oraz w zakresie wielojęzyczno-
ści. 
Warto dodać, że pracownia ję-
zykowa to doskonałe rozwią-
zanie wspomagające naukę ję-
zyków obcych, które doskonale 
sprawdza się w klasach o różnej 
liczebności. Taka pracownia sku-
tecznie skupia uwagę uczniów i 
sprawia, że chętniej podchodzą 
oni do wykonywania ćwiczeń. 
Pozwala na swobodny i głośny 
trening wymowy, doskonalenie 
mowy dzięki dialogom, a także 
przełamywanie wstydu i oporu 
przed rozmowami w obcych ję-
zykach. Pracownia językowa z 
zastosowaniem nowoczesnych 
technologii daje doskonałe efek-
ty w rozwoju uczniów, ułatwia 
zapamiętywanie przez nich wie-
lu informacji, a także zachęca do 

intensywnej pracy.
Wszystko to z myślą o dzieciach 
i młodzieży, którym jako szkoła 
pragniemy zapewnić najwyższą 
jakość nauczania. Remont oraz 
wyposażenie pracowni nie by-
łyby możliwe bez ogromnego 
wsparcia ze strony Rady Rodzi-
ców oraz organu prowadzącego 
– Gminy Brzeźnica. Rada Ro-
dziców i działające przy niej Sto-
warzyszenie przekazało na reali-
zację inwestycji 30  000 złotych. 
Gmina Brzeźnica z Wójtem – 
Panem Bogusławem Antosem 
pozyskała z różnych programów 
20 laptopów dla ZSP w Tłuczani. 
   Dyrektor, Grono Pedagogicz-
ne oraz Uczniowie składają ser-
deczne podziękowania Radzie 
Rodziców działającej jako Sto-
warzyszenie „NASZA SZKOŁA” 
oraz Panu Wójtowi – Bogusła-
wowi Antosowi za bezintere-
sowną pomoc i życzliwość, która 
w szczególny sposób przyczyniła 
się do realizacji inwestycji. 

   Nasi uczniowie wyruszyli 
spod szkoły w dwóch grupach 
i przemierzyli drogę do lasu w 
Zygodowicach na dwa sposoby. 
Pierwsza grupa z opiekunami 
– p. Elżbietą Bednarz-Buda, p. 
Marią Sęk, p. Katarzyną Mosto-
wik i p. Ryszardem Święchem – 

rowerami piękną trasą: Tłuczań 
– Lgota – Wyźrał – Zygodowice. 
Natomiast druga grupa z p. Ane-
tą Kowalską, p. Martą Witek i p. 
Mieczysławem Chojną – pieszo 
ulicą Zagrodniki.  
   Na mecie rajdu rozpoczęły się 
oficjalne uroczystości z udzia-

Nowy rok w Tłuczani
Pierwszy  września był w naszej szkole dniem 
szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano 
nowy rok szkolny 2021/2022.

Piękna, nowa pracownia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani dokłada 
wszelkich starań, żeby Szkoła była szkołą nowo-
czesną, w której zdobywanie wiedzy jest nie tylko 
efektywne, ale również atrakcyjne i przyjemne.

Uczniowie poległym 
lotnikom
13 września 2021 r. uczniowie klas IV-VIII Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Tłuczani  wzięli udział w XXXI Rajdzie Pamięci 
Lotników „Hell’s Angel” w 77 rocznicę bohaterskiej 
śmierci 6 członków załogi bombowca.
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   Podczas dziesiątej, jubile-
uszowej edycji Narodowego 
Czytania sięgnęliśmy po „Mo-
ralność pani Dulskiej”  autor-
stwa Gabrieli Zapolskiej.   Jak 
napisał w swoim liście Prezy-
dent RP Andrzej Duda: – To 
wyjątkowy utwór, który pięt-
nuje obłudę i zakłamanie. 
Odnajdujemy w nim komizm 
i gorzką ironię, mistrzow-
skie odmalowanie postaci i 
wyczucie języka, ale przede 
wszystkim uniwersalne prze-

słanie moralne, które w imię 
uczciwości i sprawiedliwości 
każe potępiać zło. Sztuka Za-
polskiej wzbogaciła literaturę 
polską o ważną refleksję spo-
łeczną. Pojęcie „dulszczyzna” 
weszło na trwałe do języka 
potocznego i na przestrzeni 
epok było różnie interpreto-
wane, stając się przedmiotem 
żywych dyskusji.
   Do świata Dulskich, niestety, 
pod wieloma względami przy-
pominającego współczesną 

Narodowe czytanie
Tradycyjnie, od kilku lat, Nauczyciele i 
Uczniowie szkoły w Tłuczani spotykają się 
we wrześniu na szkolnej edycji Narodowego 
Czytania. 

łem przybyłych gości. Punktu-
alnie o 12:00  Orkiestra Dęta 
z Zygodowic odegrała hymny 
narodowe Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki i Polski. Po prze-
mowach, przybyli goście złożyli 

pod obeliskiem okolicznościowe 
wiązanki kwiatów. Dzięki udzia-
łowi w rajdzie nasi uczniowie 
mogli poznać historię swojego 
regionu. 

nam rzeczywistość, ucznio-
wie mogli przenieść się dzięki 
inicjatywie P. Marii Grzyb, P. 
Marii Szymuli oraz P. Anety 
Kowalskiej. W wydarzeniu  
uczestniczyli uczniowie klasy 

VII i VIII. Akcja ta okazała się 
być świetną okazją do propa-
gowania czytelnictwa i przy-
bliżenia uczniom ważnych 
dzieł polskiej literatury.

   Instytut Pamięci Narodowej 
oszacował liczbę represjono-
wanych Polaków przez reżim 
komunistyczny na ok. 1,8 mln, 
z czego około 150 tysięcy mia-
ło stracić życie.
   Uczniowie klas IV-VIII szko-
ły w Sosnowicach wraz z panią 

dyrektor oraz nauczycielami 
uczcili pamięć naszych roda-
ków, rzuconych podczas II 
wojny światowej na bezkresne 
przestrzenie Związku Sowiec-
kiego. Młodzież złożyła kwia-
ty pod Miejscem Pamięci oraz 
zapaliła znicz. (Z.Piotrowski)

Dzień Sybiraka
7 września obchodzimy Światowy Dzień Sy-
biraka oraz 82 rocznicę zdradzieckiej agresji 
Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich 
na Polskę. Dzień Sybiraka został uczczony po 
raz pierwszy w 2004 r. a od 2013 r. jest świę-
tem państwowym.
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wydarzenia

   Na tegoroczne Święto plonów 
zaprosił Wójt Gminy Brzeźni-
ca Bogusław Antos, Proboszcz 
Parafii w Paszkówce ks. Marek 
Holota, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Sosnowicach, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Pasz-
kówce oraz Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy.
   Uroczystości rozpoczęto 
Mszą Świętą, którą odprawił 
ks. Jacek Hałat - proboszcz 
parafii w Rzozowie. Na su-
mie odpustowej poświęcono 
wieńce dożynkowe oraz od-
nowioną figurkę Matki Bo-
żej Różańcowej. Po wspólnej 

modlitwie dziękczynnej odbył 
się Koncert Orkiestr Dętych z 
Łączan, Sosnowic i Tłuczani. 
Była również okazja do na-
bycia książki „Parafia Pasz-
kówka” autorstwa rodaka ks. 
Józefa Antosa. W muzycznej 
atmosferze można było poczę-
stować się ciepłym posiłkiem, 
ciastem, kawą i herbatą. Dzię-
kujemy za tak liczne przybycie 
delegacjom Kół Gospodyń 
Wiejskich z Wyźrału, Łączan, 
Brzeźnicy, Kopytówki, Wiel-
kich Dróg, Paszkówki i Sosno-
wic oraz mieszkańcom Gminy 
Brzeźnica.

Gminne 
Dożynki 2021
W niedzielę 12 września 2021 roku odbyły 
się Dożynki Gminne, połączone z odpustem 
w drewnianym Kościółku Najświętszej Maryi 
Panny w Sosnowicach.

   - Codziennie  kąpaliśmy się 
i bawiliśmy się w basenie na 
terenie ośrodka.   Jak to nad 
morzem bywa, każdego dnia 
chodziliśmy na plażę.   Były 
kąpiele morskie pod okiem 
ratownika. Podziwialiśmy 
zachody słońca, a raz chętni 
wstali   bardzo wcześnie rano, 
aby zobaczyć wschód słońca. 
Pogorzelico, chętnie wrócimy 
do ciebie! Czekaj na nas! - re-
lacjonują uczestnicy kolonii. 
- Dziękujemy wszystkim or-
ganizatorom kolonii na czele 
z Panem Wójtem Bogusławem 
Antosem.
Wszystkie atrakcje i  pobyt 
były finansowane w  ramach 
realizowanego projektu  „Mali 

Giganci”. 
   Projekt „Mali Giganci” nu-
mer RPMP.09.02.01-12-0129/18 
współfinansowany jest w ra-
mach  9. Osi Priorytetowej  Re-
gion spójny społecznie,  Dzia-
łania 9.2  Usługi społeczne 
i zdrowotne,  Poddziałania 
9.2.1  Usługi społeczne i zdro-
wotne w regionie,   Typ projek-
tu C. Usługi wsparcia rodziny 
i systemu pieczy zastępczej 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
łopolskiego. Wartość projektu 
wynosi 9  055  463,95 zł w tym 
8 397 123,95 zł dofinansowania 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

W dniach 10 – 16 sierpnia 2021 r. grupa dzie-
ci  Placówek Wsparcia Dziennego z Marcyporęby 
wyjechała na kolonię letnią do Pogorzelicy zorga-
nizowaną przez Stowarzyszenie Nowa Perspekty-
wa w ramach projektu „Mali Giganci”.

Mali Giganci
Z Marcyporęby 
nad morzem






