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Samorząd
Gminne Dożynki w Brzeźnicy

W niedzielę 11 września 2022 roku odbyły się Dożynki Gminne w Brzeźnicy. 
Patronat honorowy nad imprezą objął tradycyjnie już Wójt Gminy Pan Bogusław 
Antos. Natomiast organizatorami tegorocznego Święta Plonów byli: Rada Sołec-
ka w Nowych Dworach, Rada Sołecka w Brzeźnicy, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brzeźnicy, Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” oraz Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy.

   Dożynki Gminne Brzeźni-
ca 2022 rozpoczęły się Mszą 
Świętą, pod przewodnictwem 
ks. kanonika Adama Lenarta, 
podczas której zostały poświę-
cone wspaniałe wieńce dożyn-
kowe. Następnie pod prze-
wodnictwem Orkiestry Dętej 
z Tłuczani pod batutą Karola 
Pająka, uroczy-
ście wyruszono 
do Amfiteatru 
w Brzeźnicy. 
Korowód dożyn-
kowy prowadzili 
starostowie do-
żynek Jadwi-
ga Kozioł oraz 
Franciszek Żmu-
da. Kolejno pięk-
nie prezentowały 
się Koła Gospodyń Wiejskich 
z poszczególnych miejscowo-
ści: Brzeźnicy, Chrząstowic, 
Łączan, Nowych Dworów, 
Paszkówki, Tłuczani, Wyźrału 
oraz Kopytówki.
Po dotarciu na brzeźnicki ry-

nek odbyło się oficjalne otwar-
cie uroczystości przez Gospo-
darza dożynek Wójta Gminy 
Brzeźnica. Powitano zapro-
szonych gości: posła Marka 
Polaka, posła Filipa Kaczyń-
skiego, senatora RP Andrzeja 

Pająka, starostę powiatu wa-
dowickiego Eugeniusza Kur-
dasa, prezesa Koła Gminnego 
PSL Franciszka Żmudę, pro-
boszcza parafii NSPJ w Brzeź-
nicy ks. kanonika Adama 
Lenarta, wójta Gminy Lanc-
korona Tadeusza Łopatę, kie-
rownik PZDR w Wadowicach 

Justynę Jankowską, kierow-
nika ARiMR w Wadowicach 
Jakuba Kwartnika, przewod-
niczącą Rady Gminy Brzeź-
nica Jadwigę Kozioł, zastępcę 
przewodniczącej Rady Gminy 
Brzeźnica Kazimierza Pacułta, 

radnych Gminy 
Brzeźnica, dy-
rektorów jedno-
stek gminnych, 
d y r e k t o r ó w 
szkół, sołtysów 
oraz wszystkich, 
zgromadzonych 
uczestników.
   Starostowie do-
żynek, zgodnie 
z dożynkowym 

ceremoniałem, wręczyli Go-
spodarzowi chleb upieczony 
z tegorocznego ziarna. Nastą-
pił symboliczny obrzęd dzie-
lenia się chlebem. W naszym 
kraju chleb to szczególny 
symbol - urodzaju i dostatku, 

szacunku i oddania. To nie-
odłączny element polskiej go-
ścinności i dzielenia się z dru-
gim człowiekiem. Następnie 
nastąpiło przekazanie wyple-
cionych wieńców wybranym, 
szczególnie zasłużonym oso-
bom z Gminy Brzeźnica. Koło 
Gospodyń z Brzeźnicy obda-
rowało Marię Cholewę-Cie-
mierę z mężem. Pani Maria 
jest długoletnią 
członkinią KGW 
w Brzeźnicy, któ-
ra pomimo prze-
szkód zawsze jest 
bardzo aktyw-
na. Pan Marian 
śpiewem i grą 
na akordeonie 
umila wspólne 
chwile, spędzone 
na wyjazdach. 
KGW Chrząstowice wręczyło 
wieniec Wojciechowi Sma-
gło, który jest radnym wsi 

Chrząstowice, człowiekiem 
bardzo pracowitym i sumien-
nym. Współpracuje z klubem 
sportowym LKS Sokół, Kołem 
Gospodyń Wiejskich, Strażą 
Pożarną i mieszkańcami wsi 
Chrząstowice. Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Łączan, po-
stanowiło docenić i obdaro-

wać wieńcem dożynkowym 
Państwo Sylwię i Marcina 
Mostowików. Pan Marcin od 
najmłodszych lat pasjonuje się 
rolnictwem i maszynami rol-
niczymi, w 2007 roku założył 
Firmę HYDRO-MAR, specja-
lizującą się hydrauliką siłową 
maszyn oraz naprawą elemen-
tów hydrauliki siłowej. Firma 
cieszy się dużym zaufaniem 

oraz pochlebnymi opiniami 
zadowolonych klientów. We 
wszystkich jego działaniach 

z a w o d o w y c h 
oraz przy pra-
cach na gospo-
darstwie, wspiera 
go żona Sylwia 
i jego dwie có-
reczki. Państwo 
Mostowikowie 
chętnie wspierają 
wszystkie organi-
zacje publiczne 
oraz akcje cha-

rytatywne. Są dobroduszni, 
uprzejmi i pracowici, dlatego 
są doceniani i szanowani w lo-
kalnej społeczności. Gospo-
dynie z Chrząstowic przekaza-
ły również piękny kosz na ręce 
senatora RP Andrzeja Pająka. 
KGW Nowe Dwory przekaza-
ło wieniec Krystynie Przebin-
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Rozmaitości
dzie, wieloletniej prezes KGW 
w Nowych Dworach oraz 
pełniącej przez wiele lat funk-
cję sołtysa tej miejscowości. 
Gospodynie z Paszkówki ob-
darowały wieńcem dożynko-

wym Mariusza Kucharczyka, 
działacza społecznego, będą-
cego wieloletnim członkiem 
Rady Sołeckiej wsi Paszkówka 
a obecnie sołtysa tej miejsco-
wości. KGW Tłuczań wręczy-
ło wieniec Janinie i Piotrowi 
Cichoniom, któ-
rzy przez wiele 
lat prowadzili 
go s p o d ars t wo 
rolne. Od 39 lat 
są małżeństwem, 
mają dziesięcioro 
dzieci i dwana-
ścioro wnucząt. 
Natomiast człon-
kinie KGW Wy-
źrał obdarowały 
pięknym koszem w kształcie 
koguta Wójta Gminy Bogu-
sława Antosa. Po zakończeniu 
ceremoniału dożynkowego na 
scenie wystąpiły orkiestry dęte 
z Tłuczani, Sosnowic i Łączan. 
Następnie dożynkowe święto-
wanie uświetnił zespół Tań-
czące Kumoszki z Paszkówki 
pod przewodnictwem Pani 
Stanisławy Kucharczyk.
   W trakcie trwania doży-
nek można było skorzystać 
z porad udzielanych na na-
stępujących stoiskach: Banku 
Spółdzielczego w Brzeźnicy, 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
Stowarzyszenia Doliny Kar-
pia, Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego odział 
w Wadowicach oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa. Jak dożynki to 
biesiada oczywiście, były słod-
kości, pyszny bigos, można 
było zagrzać się kubkiem go-
rącej kawy czy herbaty. Gości-
liśmy również winnicę z Tłu-

czani, z własnej 
produkcji, wyso-
kiej jakości wina-
mi, których sma-
kiem zachwycali 
się degustatorzy. 
Było również sto-
isko z rękodzie-
łem i niezwykłą, 
koralikową biżu-
terią. Na zakoń-
czenie wystąpił 

zespół Winyl Band z Alek-
sandrą Stano w autorskim 
projekcie „Za czym kolejka 
ta stoi”. Artyści zabrali nas 
w muzyczną podróż w czasy 
PRL-u. Mogliśmy posłuchać 
wybitnych utworów z lat 60, 

70 i 80-tych. Pomimo kapry-
śnej pogody wszyscy uczestni-
cy imprezy świetnie się bawili 
i dopisywały im fantastyczne 
humory.
W tym miejscu kierujemy 
serdeczne podziękowania do 
wszystkich darczyńców, któ-
rzy mieli swój wkład w orga-
nizację tegorocznych Dożynek 
Gminnych w Brzeźnicy:
Sponsorowi głównemu Ban-
kowi Spółdzielczemu w Brzeź-
nicy, Piekarni Cukierni Maja, 
Piekarni Cukierni Sendera, 
Cukierni Oliwia, Firmie Bu-
dowlanej Andrzeja Szymuli.
Dzięki nim uroczystość mo-
gła mieć wyjątkowy przebieg 
i piękną oprawę.

Zmiany w rozkładzie
Mieszkańcy skarżyli się na słabą komuni-
kację. Chodziło o linię do Wadowic przez 
Wyźrał. Kolejne zmiany dotyczą linii Brzeź-
nica - Tłuczań - Brzeźnica.
   Wobec zgłaszanych potrzeb 
mieszkańców w zakresie bra-
ku wystarczających połączeń 
komunikacyjnych do Wado-
wic przez Wyźrał, Wójt Gmi-
ny Brzeźnica informuje, że 
podjęte z przewoźnikiem Glo-
bus rozmowy zakończyły się 
sukcesem. Przewoźnik Globus 
zwiększył ilość kursów na linii 
Brzeźnica - Wyźrał - Wado-
wice oraz wprowadził drobne 
korekty w godzinach odjazdu, 

tak aby uczniowie i mieszkań-
cy mieli dogodne połączenia 
ze szkołami i instytucjami 
w Wadowicach.
   Wójt informuje także, że na-
stąpiła zmiana rozkładu jazdy 
na linii Brzeźnica - Tłuczań - 
Brzeźnica dostosowując kursy 
do połączeń kolejowych, a tym 
samym zapewniając miesz-
kańcom możliwość przesiadki 
na Dworcu w Brzeźnicy.
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USŁUGI ŚWIADCZONE  
W PRZYCHODNI LE-
KARSKIEJ
Przychodnia czynna: 
poniedziałek - piątek 8:00 - 
18:00
Rejestracja telefoniczna tel. 33 
841 07 13 od godziny 9:00
- świadczenia lekarskie podsta-
wowej opieki zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarskie 
podstawowej opieki zdrowotnej
- wizyty domowe
- badania okresowe (medycyna 
pracy)
- badania kierowców i kandyda-
tów na kierowców
- pobieranie materiału do badań 
laboratoryjnych
- 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 REHABILITA-
CJA:
tel. 575 277 832
Czynne:
poniedziałek - piątek 9:00 - 
17:00
Zakres usług (prywatne w bar-
dzo atrakcyjnych cenach):
• Tlenoterapia (Komora Hi-
perbaryczna oraz koncentrator 
tlenu)
• Masaż wirowy kończyn 
dolnych
• Masaż wirowy kończyn 
górnych
• Masaż ręczny
• Krioterapia
• Sollux

• Laser
• Ultradźwięki
• Magnetoterapia
• Elektroterapia (tens, trabert, 
jonoforeza, elektrostymulacja, 
interferencja)
• Kinezyterapia (ćwiczenia 
prowadzone, ćwiczenia manu-
alne, ćwiczenia w odciążeniu, 
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: we-
wnętrzny 40
Pracownicy: wewnętrzny 41
Gminny Ośrodek Po-
mocy 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 Po-
mocy Społecznej – Za-
siłki Socjalne
tel. 33 823 23 82
Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych
tel. 33 872 00 01

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brzeźnicy

   Na terenie Gminy Brzeźnica 
wyznaczono 15 punktów, które 
w razie wystąpienia ewentualne-
go zagrożenia radiacyjnego będą 
dystrybuować tabletki z jodkiem 
potasu.
   Jeśli dojdzie do ww. zdarze-
nia będzie ono komunikowane 
w mediach ogólnopolskich, a po 
wydaniu zarządzenia Wojewody 
Małopolskiego, także za pośred-
nictwem ochotniczych straży 
pożarnych z określeniem daty 
rozpoczęcia wydawania prepa-
ratów na terenie Gminy Brzeź-
nica.
   W gotowości pozostają służby 
odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo kraju. Wydawanie tabletek 
preparatu stabilnego jodu może 
nastąpić tylko po ogłoszeniu ko-
munikatu od właściwych służb 
o wystąpieniu zagrożenia radia-
cyjnego.

  Punkty wydawania tabletek 
stabilnego jodu są zamknięte, 
zostaną otwarte w przypadku 
otrzymania zarządzenia Woje-
wody Małopolskiego.
Dawkowanie:

- Osoby od 12 do 60 roku życia: 
100 mg jodu (2 tabletki)
- Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg 
jodu (1 tabletka)
- Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 
mg jodu (½ tabletki)

- Noworodki i niemowlęta 
młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg 
jodu (¼ tabletki);
- Kobiety w ciąży i karmiące 
piersią (każdy wiek): 100 mg 
jodu (2 tabletki).

Tabletki jodku potasu
Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły pre-
wencyjny, wyprzedzający proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Jest to standardowa proce-
dura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia EWENTUALNEGO 
zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informuje, że obecnie niebezpieczeństwo nie występuje.
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     Od 1 października 2022 
r. przywrócono kursowanie 
pociągów na trasie Kraków 
Główny przez Brzeźnicę do 
Przeciszowa (następna stacja za 
Zatorem). Podróżni mają moż-
liwość wyboru środka trans-
portu do Krakowa, Skawiny, 
Zatora, Wadowic i  okolic. Do 
dyspozycji są: pociąg, autobus 
podmiejskiej linii 223, busy.
   Ta dobra informacja oficjalnie 
została potwierdzona podczas 
zorganizowanego 7 września 
spotkania w Urzędzie Marszał-
kowskim przedstawicieli zain-
teresowanych gmin i  Zarządu 
Województwa Małopolskiego. 
Podczas spotkania samorzą-
dowcy zadeklarowali wsparcie 
finansowe w uruchomieniu po-
ciągów. 
   W Brzeźnicy mają nadzieję, 
że będzie spore zainteresowa-
nie mieszkańców kolejowymi 
połączeniami zwłaszcza z  Kra-
kowem. Bezkonkurencyjność 
jazdy pociągami w stosunku do 
czasu przejazdu komunikacją 
miejską do Krakowa sprawia, że 
mieszkańcy coraz częściej wra-
cają do podróży koleją.
   Od kilku lat wspólnie z wło-
darzami gmin zlokalizowanych 
przy trasie nr 94 Wójt Gminy 
Brzeźnica wraz z Radnymi za-
biegali o  przywrócenie ruchu 
pasażerskiego na linii kolejo-
wej nr 94 Kraków – Skawina – 
Brzeźnica – Oświęcim. Dzięki 
determinacji samorządowców, 
ale także zaangażowaniu miesz-
kańców, oczekiwania te zostały 
zrealizowane.
      Jesteśmy przygotowani, 
mamy wewnętrzną komuni-
kację gminną, która zapewni 
mieszkańcom dojazd do przy-
stanków kolejowych. W Brzeź-
nicy utworzyliśmy Centrum 

komunikacji transportu zbio-
rowego z  budynkiem dworca 
kolejowego, węzłem przesiad-
kowym zapewniając ponad 
100 miejsc parkingowych, na 
których można zostawić sa-
mochód i  dalej jechać pocią-
giem. To dobra alternatywa dla 
jazdy samochodem czy busa-
mi zwłaszcza, gdy podróż do 
Krakowa Głównego ma trwać 
niepełną godzinę –  komentuje 
Wójt Gminy Brzeźnica
   Kolej aglomeracyjna przez 
teren Gminy Brzeźnica wzbu-
dza w  2022 r. entuzjazm, po-
równywalny do tego z  1884 r., 
kiedy zaczęły kursować pociągi 
kolei nadwiślańskiej Kraków - 
Brzeźnica - Spytkowice i  dalej. 
Bezpiecznie, wygodnie i punk-
tualnie, tak teraz podróżujemy.
   Na podstawie reportaży me-
dialnych można porównać, jak 
infrastruktura komunikacyjna 
w  gminie Brzeźnica wygląda 
na tle innych gmin w  okolicy 
i  w Polsce. Zardzewiałe przy-
stanki i  straszące budynki sta-
cji kolejowych to nie rzadkość, 
to zdecydowana przewaga. 
W  gminie Brzeźnica jest dwo-
rzec kolejowy, kursuje pociąg 
pasażerski, są estetyczne wiaty 
przystankowe w  poszczegól-
nych wioskach. Jeżdżą busy 
gminnej komunikacji, które 
wkrótce będą bardziej widocz-
ne, bo zostaną wyraźnie ozna-
czone graficznymi symbolami.
   Rozwój komunikacji we-
wnętrznej w pierwszej kolejno-
ści powstawał z myślą o miesz-
kańcach i  gościach, którzy nie 
mają własnych samochodów. 
Dla uczniów i  studentów to 
szansa na dotarcie do szkół 
i wyższych uczelni w Krakowie. 
Można wybierać, gdzie do śred-
niej szkoły? Do pobliskich miast 

czy do centrum Krakowa?
   Docelowo zachęcamy do 
przesiadania się do komunika-
cji zbiorowej także osoby zmo-
toryzowane. Dojazd do pracy 
w  mieście może być tańszy 
i  wygodniejszy. Do Brzeźnicy 
można przyjechać busem na-
szej komunikacji wewnętrznej 
lub samochodem i  tutaj wsiąść 
do pociągu. Bez stania w  kor-
kach, punktualnie w  czasie. 
Obszerny parking przy dworcu 
w  Brzeźnicy to miejsce, gdzie 
można zostawić samochód na 
cały dzień.
   Dodatkowym atutem na trasie 
podróży jest w Brzeźnicy „Sta-
cja Smaków”,  zlokalizowana 
w  budynku pięknie odrestau-
rowanego dworca kolejowego 
z  XIX w. W  ofercie gastrono-
micznej są pyszne i  pożywne 
kanapki, które można zabrać 
do pracy. Zakup kawy na wy-
nos już niejednym uprzyjemnia 
podróż pociągiem. W codzien-
nym menu „Stacji Smaków” są 
smaczne obiady, ciasta, prze-
kąski i  dania garmażeryjne. 
Wszystko jest dostępne w  bar-
dzo przystępnych cenach, na 
miejscu i  na wynos. Usługi te 
świadczy gminna spółka. Zysk 
przeznaczany jest na rozwój 

gminnej spółki, w tym m.in. za-
kup środków transportu, który 
funkcjonuje na terenie Gminy 
Brzeźnica.
   Nowatorskich rozwiązań 
w  obsłudze ruchu podróżnych 
będzie więcej. W  ramach za-
wartego porozumienia z powo-
dzeniem funkcjonuje już Ma-
łopolska Karta Aglomeracyjna. 
Bilet można kupić w automacie 
obok budynku stacji w  Brzeź-
nicy. Obecnie przygotowujemy 
rozszerzenie zasięgu działania 
tej karty, poprzez włączenie do 
aglomeracyjnego systemu na-
szej komunikacji wewnętrznej.
   Kupując bilet w  automa-
cie  w  naszym busie lub przy 
dworcu podróżny skorzy-
sta z  transportu publicznego 
po terenie Gminy Brzeźnica. 
Uprawniony będzie do przejaz-
du pociągiem ze stacji w Brzeź-
nicy. Ten sam bilet wykorzysta 
również w Krakowie. Swobod-
nie będzie można kontynu-
ować podróż tramwajem lub 
miejskim autobusem. Brzmi 
światowo i  będzie coraz lepiej. 
Zachęcamy do korzystania 
z  wewnętrznej komunikacji 
i kolei aglomeracyjnej.

Rewolucja w komunikacji
W Gminie Brzeźnica uruchomiono w 2021 r. połączenia lokalne. Pozyskano dofinan-
sowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Nowoczesnymi 
busami można przemieszczać się pomiędzy wioskami oraz dojechać do punktów prze-
siadkowych. Centrum komunikacyjne jest w Brzeźnicy obok dworca kolejowego.
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GDZIE KUPIĘ BILET ? 
- W kasie biletowej spółki 
„Koleje Małopolskie” sp. 
z o.o. (Kraków Główny),
- W kasach biletowych spół-
ki „POLREGIO” S.A. (Nowy 
Sącz, Sędziszów, Tarnów, 
Krzeszowice)
- W kasach biletowych 
spółki „PKP Intercity” S.A. 
(Kraków Główny, Kraków 
Płaszów, Tarnów, Bochnia)
- W aplikacji iMKA oraz 
w automatach funkcjonu-
jących w ramach Małopol-
skiej Karty Aglomeracyjnej 
(MKA)
- Za pośrednictwem systemu 
BILKOM
- Za pośrednictwem systemu 
E-PODRÓŻNIK BILETY
- Za pośrednictwem systemu 
mPay
- U obsługi w pociągu
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Samorząd

Z diariusza 
Wójta

1 lipca
Spotkanie z Księdzem Proboszczem Pa-
rafii Marcyporęba dot. współpracy z Sa-
morządem Gminy Brzeźnica

2 lipca
Udział w Mszy Świętej w Kościółku na 
Nowsiu w Tłuczani

5 lipca
Spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego w sprawie pozyskania 
środków na realizację inwestycji dot. 
ścieżki rowerowej na Kanale Łączańskim

14 lipca
Udział w Wojewódzkich Obchodach 
Święta Policji połączony z wręczeniem 
sztandaru Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Wadowicach

15 lipca
Udział w Konferencji prasowej z udzia-
łem Parlamentarzystów i Wojewody 
Małopolskiego  połączony z wręczeniem 
czeków w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład 

18 lipca
Akt Notarialny Rep. A Nr 2581/2022 
z dnia 18.07.2022r. dot. umowy od-
płatnego nabycia działki nr 224/2 poł. 
w Brzeźnicy

20 lipca
Rada Budowy w sprawie realizacji in-
westycji dot. budowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Brzeźnicy w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład

21 lipca
 Udział w spotkaniu Wójtów Stowarzy-
szenia Dolina Karpia dot. tworzenia Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-27

22 lipca
Spotkanie dot. Planu Zrównoważonej 
Mobilności dla Gminy Skawina 

26 lipca - 8 sierpnia
Urlop wypoczynkowy

11 sierpnia
Udział w spotkaniu okolicznościowym 
związany z uhonorowaniem najlepszego 
policjanta z terenu naszej gminy

14 sierpnia
Udział w Pikniku Rodzinnym Sołectwa 
Tłuczań

   Urząd Gminy w Brzeźnicy zakupił cią-
gnik z  atestowaną beczką do transportu 
i  dystrybucji wody pitnej. Wyposażenie 
zostało nabyte w  ramach zrealizowanej 
II części ponad 9 milionowej inwestycji 
gminnej na zadanie pn.: „Budowa sta-
cji uzdatniania wody wraz z  niezbędną 
infrastrukturą techniczną w  Brzeźnicy” 
i jest finansowane ze środków  Rządowe-
go Funduszu „Polski Ład”.
   Sprzęt został przekazany Gminnemu 
Zakładowi Usługowemu w  Brzeźnicy 
i  będzie służyć mieszkańcom w  okresie 
suszy, niedoborów wody w studniach czy 
w przypadku modernizacji lub awarii wo-
dociągu.
 

Traktor 
z beczką
Nowy traktor służy mieszkań-
com naszej gminy.

   W piątek 22 lipca br. oraz w poniedzia-
łek 25 lipca br. wyruszyły transporty da-
rów do miasta Dolynska w obwodzie Ki-
rowohradzkim na Ukrainie.

Pomagamy 
Ukrainie
Dary z Gminy Brzeźnica 
pojechały do miasta Dolynska 
w obwodzie Kirowohradzkim 
na Ukrainie.

   Od środy w ciągu istniejącej drogi roz-
poczęto budowę jednostronnego chod-
nika z kostki brukowej o długości blisko 
800 m. W ramach prac przebudowane zo-
staną również zjazdy indywidualne oraz 
powstaną dwie zatoki autobusowe.
   - Nadrzędnym celem, zarówno naszym 
jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i  Autostrad jest ciągła poprawa bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu drogowego, 
dlatego liczę, że nasza współpraca z  każ-
dym rokiem będzie jeszcze bardziej owoc-

   Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy 
Brzeźnica Bogusława Antosa, Księży Pro-
boszczów i wszystkich ludzi dobrej woli, 
dwa samochody wyruszyły w drogę z da-
rami dla potrzebujących na Ukrainie.
   Mamy nadzieję, że w tych trudnych dla 
nich czasach zorganizowana przez miesz-
kańców gminy Brzeźnica pomoc humani-
tarna przyniesie ulgę i ukojenie.

Kolejna 
inwestycja
Gmina Brzeźnica wspólnie 
z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad reali-
zuje kolejną ważną inwestycję 
poprawiającą bezpieczeństwo 
na ruchliwej drodze krajowej 
nr 44, tym razem w miejsco-
wości Kossowa.
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Kultura

18 sierpnia
Spotkanie z przedst. OSP Bęczyn dot. bu-
dowy garażu przy jednostce

23 sierpnia
Spotkanie z Dyrekcją Placówek Oświato-
wych dot. rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego oraz bieżących spraw szkół 

24 sierpnia
Rozpoczęcie szkolenia dla edukatorów re-
komendowanego programu profilaktycz-
nego dla dzieci klas od 1 do 3 pn. „Spójrz 
inaczej” 
Wideokonferencja Wojewody Małopol-
skiego oraz BGK  w temacie „Fundusz 
dostępności – nowe możliwości likwido-
wania barier w budynkach”
Udział w spotkaniu z Radnym, Sołtysem 
oraz przedst. OSP Sołectwa Marcyporęba 
w sprawie zakupu samochodu strażackie-
go dla jednostki straży pożarnej

25 sierpnia
Spotkanie z Księdzem Proboszczem Para-
fii Marcyporęba dot. współpracy z Samo-
rządem Gminy Brzeźnica
Spotkanie z wykonawcą, projektantem 
oraz inspektorem nadzoru budowlanego 
dot. sprawdzenia stanu technicznego bu-
dynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyj-
nego w Brzeźnicy

26 sierpnia
Spotkanie z wykonawcą, projektantem 
oraz inspektorem nadzoru budowlane-
go dot. sprawdzenia stanu technicznego 
budynku sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Marcyporębie

29 sierpnia
Spotkanie w sprawie wyposażenia budyn-
ku administracyjnego na ul. Krakowskiej 
111 

30 sierpnia
Spotkanie z wykonawcą, projektantem 
oraz inspektorem nadzoru budowlanego 
dot. sprawdzenia stanu technicznego pla-
cu rekreacyjnego przy przedszkolu w Łą-
czanach
Spotkanie w sprawie uzgodnienia doku-
mentacji dot. boiska wielofunkcyjnego 
w Paszkówce 

31 sierpnia
Spotkanie z wykonawcą, projektantem 
oraz inspektorem nadzoru budowlanego 
dot. sprawdzenia stanu technicznego bu-
dynku Centrum Komunikacji Zbiorowej 
w Brzeźnicy

Boisko w Paszkówce
Od nowego roku szkolnego przy szkole podstawowej w Pasz-
kówce można korzystać z kolejnego, już siódmego boiska wie-
lofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie gminy. 
Obiekt wyposażono w niezbędne bramki, kosze i siatki. Teren 
został ogrodzony i zagospodarowany. Można na nim grać 
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy tenisa.

na – mówi Wójt Gminy Brzeźnica Bogu-
sław Antos.
   Tymczasem trwa remont i przebudowa 
niebezpiecznego skrzyżowania z dro-
gą krajową w Nowych Dworach. Jeszcze 
chwila cierpliwości i będziemy korzystać 
z przebudowanego traktu. Oprócz popra-
wy bezpieczeństwa i wygody kierowców 
przebudowa ma jeszcze jeden znaczący 
wpływ na otoczenie. Wyburzenie domu, 
który stał prawie na skrzyżowaniu odsło-
nił kolejny, jeden z wielu w naszej malow-
niczej gminie widok na dolinę Wisły.

   Boisko ma charakter 
obiektu sportowego, ogól-
nodostępnego przezna-
czonego dla dzieci i  mło-
dzieży szkolnej, ale też 
to dodatkowe miejsce do 
spędzania czasu wolnego 
dla starszych mieszkańców 
Gminy, szczególnie Pasz-
kówki, którzy do tej pory 
nie mieli dostępu do tego 
typu obiektów.
   Zadanie realizowane jest 
ze środków budżetu gminy 
oraz  z otrzymanej dotacji 
w  wysokości  135 000 zł  z  Wojewódz-
twa Małopolskiego w  ramach projektu 

pn.:  „Małopolska Infrastruktura rekre-
acyjno – sportowa 2022”.

   Seniorzy z Łączan wspierają Oliwierka!
Dzięki zaangażowaniu i wielkiemu sercu 
udało się zebrać dary na licytację, przygo-
tować ciasta na kiermasz oraz zebrać pie-
niążki do puszki.Cieszymy się że możemy 
wesprzeć Małego Wojownika w walce 
o życie!!!

Seniorzy
dla Oliwierka
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rozmaitości

Z diariusza 
Wójta c.d.
1 września
Udział w uroczystym rozpoczęciu roku 
szkolnego oraz inauguracji otwarcia 
boiska wielofunkcyjnego   i   Placówki 
Wsparcia Dziennego „ Mali Giganci” 
w ZSP Paszkówka
Udział w uroczystym rozpoczęciu roku 
szkolnego, otwarciu placu zabaw i pra-
cowni językowej w ZSP w Łączanach

2 września
Odbiór inwestycji dot. budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSP w Paszkówce 
dofinansowanej z Urzędu Marszałkow-
skiego z programu Małopolskiej Infra-
struktury Rekreacyjno-Sportowej MIRS 
2022

4 września
Udział w uroczystościach związanych 
z obchodami 10-lecia działalności Klubu 
Sportowego PUKS Pobiedr Paszkówka

5 września
Rada Budowy w sprawie realizacji in-
westycji dot. budowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Brzeźnicy w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład 

6 września
Rada Budowy w sprawie realizacji in-
westycji dot. budowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Brzeźnicy w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład

7 września
Spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego oraz Włodarzami Gmin 
zlokalizowanych na linii kolejowej nr 94 
w sprawie uruchomienia połączeń pasa-
żerskich tzw. Szybkiej Kolei Aglomera-
cyjnej
Przekazanie ciągnika wraz z beczką do 
przewozu wody pitnej zakupionego w ra-
mach środków z programu „Polski Ład”
Spotkanie z Dyrekcją Placówek Oświato-
wych dot. spraw bieżących szkół

9 września
Spotkanie z przedst. Komisji terenowej 
Polskich Kolei Państwowych w sprawie 
funkcjonowania dojścia do peronu na 
stacji PKP w Brzeźnicy 

11 września
Udział w uroczystych Dożynkach Gmin-
nych w Brzeźnicy 

Kolejne 
pieniądze

   15 lipca 2022 r. na Rynku w Oświę-
cimiu Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita oraz Posłowie na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej z  naszego okręgu 
wręczyli samorządowcom symboliczne 
czeki potwierdzające przyznanie do-
finansowania w  ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład - Program Inwe-
stycji Strategicznych.
   To wsparcie finansowe pozwoli na 
realizacje kolejnych ważnych inwesty-
cji gminnych tj.:  modernizację mostu 
na kanale Łączany - Skawina  w  ciągu 
drogi gminnej w  miejscowości Kosso-
wa - 1 076 160 zł oraz rozbudowę dro-
gi gminnej  w  centrum miejscowości 
Brzeźnica – 1 054 500 zł.
   Zgodnie z  wytycznymi Programu 
w  najbliższych miesiącach ogłoszone 
zostaną postępowania o  zamówienie 
publiczne mające na celu wyłonienie 
wykonawców dla obu zadań. Realiza-
cja inwestycji planowana jest na lata 
2022 - 2023.
Dziękując za wsparcie naszych planów 
inwestycyjnych  składamy serdecznie 
podziękowania wszystkim zaanga-
żowanym, a  szczególnie: Posłom na 
Sejm RP - Panu Filipowi Kaczyńskie-
mu i Panu Krzysztofowi Kozikowi oraz 
Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łu-
kaszowi Kmicie - mówił po sptokaniu 
wójt Bogusław Antos.

Dzięki staraniom Wójta – 
Bogusława Antosa do Gmi-
ny Brzeźnica trafią kolejne 
pieniądze przeznaczone dla 
terenów, na których kiedyś 
funkcjonowały PGR-ry.

   Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki we współ-
pracy z Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. Misją 
programu jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą prowadzo-
ne w sposób innowacyjny, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
i rozwijaniu ich talentów. Celem ini-
cjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości.
   W ramach Laboratoriów Przyszłości 
Gmina Brzeźnica pozyskała kwotę 396 
600,00 zł w tym :
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kocha-
nowskiego w Brzeźnicy  - 96 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Tłuczani  - 60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Łączanach  - 60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Antoniego 
Kucharczyka w Paszkówce - 60 000,00 
zł
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Paw-
ła II w Marcyporębie - 60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Sosnowicach - 60 000,00 zł
   Otrzymane środki finansowe zosta-
ły przeznaczone w dużej mierze na 
zakup tzw. pakietu podstawowego, 
w skład którego wchodzą między inny-
mi : drukarki 3D wraz z akcesoriami, 
mikrokontrolery z sensorami i innymi 
akcesoriami, sprzęt do nagrań ( kame-
ry, mikrofony itp.), a także na zakup 
innych materiałów, wyposażenia i po-
mocy dydaktycznych wymienionych 
w katalogu wskazanym przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki.
   Pierwszy miesiąc nauki z projektem 
„Laboratoria Przyszłości” za nami. 
Dzięki zakupionym sprzętom w ra-
mach projektu dzieci z dużym zaanga-
żowaniem uczestniczą w zajęciach.

Laboratoria 
Przyszłości
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Rozmaitości

12 września
Spotkanie z Posłem na Sejm p. Krzysz-
tofem Kozik , Proboszczem Parafii Ma-
ryporęba oraz Przewodniczącą Rady 
Gminy Brzeźnica dot. bieżących spraw 
gminy

13 września
Spotkanie z przedst. Stowarzyszenia LKS 
Paszkówka dot. infrastruktury wokół 
boiska sportowego
Rada Budowy w sprawie realizacji in-
westycji dot. budowy sali gimnastycznej 
dofinansowanej z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki
Udział w IX Posiedzeniu Konwentu 
Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wado-
wickiego dot. Planu transportowego dla 
Powiatu Wadowickiego

14 września
Udział w Konferencji Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie dot. syste-
mu Małopolska Karta Aglomeracyjna

16 września
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

19 września
Spotkanie z przedst. Związków Zawodo-
wych dot. Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli

20 września
Posiedzenie Komisji  Planowania , Bu-
dżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego

21 września
XLVI Sesja Rady Gminy
Spotkanie w sprawie funkcjonowania 
linii kolejowej 94 oraz systemu Małopol-
ska Karta Aglomeracyjna

22 września
Podpisanie umowy dot. przebudowy 
dróg gminnych w Brzeźnicy na ul. Ko-
ścielnej oraz Księdza Eugeniusza Łudzi-
ka

25 września
Wręczenie Pucharu Wójta Gminy Brzeź-
nica dla zwycięzcy Zawodów Konnych 
RC Riding Center Sosnowice 
28-29 września
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski

Z diariusza 
Wójta c.d.

   Była to delegacja z Mołdawii, której prze-
wodniczył Pan Tomasz Horbowski z Soli-
darity Fund PL in Moldova. Razem z zagra-
nicznymi gośćmi przybył gospodarz naszej 
gminy Pan Bogusław Antos oraz Pani Anna 
Świątek ze Stowarzyszenia Dolina Karpia. 
Uczestnicy delegacji którzy wcześniej odbyli 
podróż po Dolnie Karpia i odwiedzali różne 
stowarzyszenia działające na jej terenie, byli 
bardzo ciekawi, jak wygląda polski system 
ochrony przeciwpożarowej, ze względu na 
chęć stworzenia podobnego systemu w Moł-
dawii. Szczególnie ciekawi byli funkcjono-
waniem naszej OSP. Zadawali naszym dru-
hom wiele pytań m.in. czym jest OSP, kim 
są ochotnicy, ilu ich jest w jednostce, jak się 
angażują, co ich motywuje, jak się szkolą, ile 
mają interwencji w skali roku i jakiego typu 
są to zdarzenia, prewencyjne działania OSP, 
komu podlega OSP, jakie są relacje na linii 
OSP- gmina oraz OSP-PSP, jakie są podstawy 
prawne działalności OSP i czym jest KSRG? 
Na wszystkie pytania odpowiadali: druh na-
czelnik, druh prezes oraz wójt. Swoje „5 mi-
nut” mieli najstarsi druhowie MDP, którzy 
opowiadali o celach działalności drużyny, 
o jej organizacji i przykładowych zajęciach, 
jakie z najmłodszymi strażakami prowadzi 
druh opiekun. Następnie nasi strażacy po-
kazali gościom cały sprzęt, jakim dysponuje 
nasza jednostka. Mówili do jakich zadań jest 
dysponowana oraz jakie zagrożenia wystę-
pują na terenie gminy Brzeźnica, na które 
strażacy muszą być gotowi. Nasi goście mieli 
też okazję wsiąść do samochodów, przymie-
rzyć hełmy i użyć szybkiego natarcia. W koń-
cu przyszedł czas na pożegnanie, podczas 
którego otrzymaliśmy prezent ze specjałami 
prosto z Mołdawii. Serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy ponownie.(OSP Brzeźnica)

   Dwie szkoły z Gminy Brzeźnica otrzy-
mały wsparcie w ramach Rządowego  pro-
gramu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno - ko-
munikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Ak-
tywna tablica”. Wsparciem zostały objęte 
następujące placówki:
   Szkoła Podstawowa im. Henryka Sien-
kiewicza w Tłuczani: pozyskano wsparcie 
w wysokości 35.000,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji 43 750,00 zł;
   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Sosnowicach: pozyskano wsparcie 
w wysokości 35.000,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji 43 750,00 zł.
   Realizacja programu umożliwi zakup 
sprzętu, pomocy dydaktycznych lub na-
rzędzi do terapii, wybranych przez szko-
ły zgodnie z ich potrzebami. Celem jest 
podniesienie kompetencji uczniów przez 
zmianę sposobu myślenia o możliwo-
ściach wykorzystania nowych technologii.

Aktywna tablica po raz kolej-
ny w naszych szkołach

Goście
z Mołdawii
W lipcu jednostkę OSP 
w Brzeźnicy odwiedzili spe-
cjalni goście. 

Aktywna 
tablica

Inwestycje 
w Brzeźnicy
   W roku 2022 w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Brzeźnicy zostały 
wykonane prace inwestycyjne i podjęte 
działania opiekuńczo - wychowawcze, 
które znacząco wpłynęły na podniesienie 
standardów edukacji w szkole.
   Z funduszy gminnych przekazanych 
przez Wójta i Radę Gminy Brzeźnica 
w bieżącym roku szkolnym zostały wy-
konane następujące inwestycje.
   Parking dla rodziców dzieci przed-
szkolnych od strony dawnego gimna-
zjum, który zapewnia możliwość bez-
piecznego pozostawienia samochodu 
i odprowadzenia dziecka do przedszkola, 
parking został dodatkowo zabezpieczony 
barierkami ochronnymi oraz upiększony 
zielonymi krzewami.
   Remont szatni dla uczniów klas 1-3 
w budynku szkoły podstawowej. Prace 
objęły: osuszenie, gładzie i malowanie 
ścian, położenie nowych płytek na po-
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   W dniach 14.10. – 16.10. 2022r. w ramach 
projektu „Mali Giganci II” dzieci z naszej 
PWD uczestniczyły w wycieczce edukacyj-
nej do Naszej pięknej Stolicy.
   Pierwszą atrakcją jaka nas tutaj spotkała był 
wyjazd na trzydzieste piętro Pałacu Kultury 
i Nauki, skąd mieliśmy możliwość podziwiać 

   W terminach pomiędzy 19 a 25 września 
oraz 27 września a 3 października odbyły się 
kolonie dla dzieci biorących udział w projek-

Mali Giganci
w Warszawie

Kolonie
dla Gigantów

sadzce, wymianę lamp, wymianę kalory-
ferów. Szatnie zostały zmodernizowane, 
wyposażone w nowe szafki dedykowane 
uczniom. Podczas remontu szatni wymie-
niono dwa hydranty wraz z przyłączami.
   Odnowienie sali numer 7 poprzez po-
malowanie ścian, wymianę kaloryfera, 
zakup nowych mebli oraz stolików i krze-
seł.
   W styczniu tego roku został zakupiony 
i zamontowany nowy piec gazowy ogrze-
wający poddasze szkoły, gdzie mieszczą 
się sale lekcyjne.
    W Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Brzeźnicy od 3 lat funkcjonuje świetli-
ca z projektu prowadzonego przez Gminę 
„Mali Giganci” I, II, która w godzinach od 
7.00 do 17.00 zapewnia opiekę dzieciom.
   Uczniowie szkoły korzystają z facho-
wej opieki wychowawców podczas roku 
szkolnego i wakacji, wyjeżdżają na wy-
cieczki turystyczne oraz kolonie nad mo-
rze. Są objęci w ramach projektu wspar-
ciem specjalistów: psychologa, terapeuty 
pedagogicznego, uczestniczą w zajęciach 
dydaktyczno –wyrównawczych, rozwijają 
kompetencje społeczne, obywatelskie, in-
formatyczne.
  Świetlica jest wyposażona w pomoce 
dydaktyczne wykorzystywane w trakcie 
organizowania codziennych zajęć.
  Dzieci uczęszczające na świetlicę korzy-
stają z dodatkowych posiłków także pod-
czas wakacji. Czas spędzony w świetlicy 
z pewnością pozwala dzieciom rozwinąć 
swoje pasje, nawiązać nowe przyjaźnie, 
oderwać się od szkolnej rutyny. Miło jest 
patrzeć na radosne twarze dzieci i zado-
wolonych Rodziców.
   W imieniu własnym i całej społeczności 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego bar-
dzo dziękujemy za wszystkie działania 
podjęte przez Pana Wójta i Radę Gminy 
na rzecz naszej szkoły. 
 Ewelina Kutermak
 Dyrektor ZSP w Brzeźnicy

Warszawę z wysoka. Kolejnym punktem na-
szej wycieczki było Centrum Nauki Koper-
nik. Wizyta tam, pozwoliła nam zobaczyć 
na żywo i w praktyce poznać wiele zjawisk, 
o których słyszeliśmy tylko w teorii.
   Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od wi-
zyty na Starym Mieście, tutaj spotkaliśmy się 
z przewodnikiem i pomaszerowaliśmy pod 
Zamek Królewski. Następnie Pani przewod-
nik pokazywała i opowiadała nam o najważ-
niejszych miejscach i pomnikach. Widzieli-

śmy Kolumnę Zygmunta, Pomnik Syrenki, 
Pomnik Małego Powstańca i wiele innych. 
Zwiedzanie w tym dniu zakończyliśmy na 
Łazienkach Warszawskich.
   W ostatnim dniu naszej wycieczki, niezwy-
kle ciekawym miejscem był dla nas PGE Na-
rodowy. Wszyscy byliśmy bardzo podekscy-
towani tym miejscem, gdy będąc na szczycie 
trybun, mogliśmy podziwiać ogrom tego 
obiektu .Mieliśmy możliwość przejścia trasą 
naszych słynnych piłkarzy , usiąść w ich szat-
ni, a także zobaczyć ich łazienki. Ostatnim 
punktem wycieczki były Ogrody na dachu 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
   W imieniu całej społeczności szkolnej ZSP 
w Tłuczani , pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować władzom Gminy Brzeźnica 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w pozyskiwanie środków unijnych dla Pla-
cówek Wsparcia Dziennego, dzięki którym 
dzieci mają możliwość uczestnictwa m.in. 
w  wycieczkach edukacyjnych. Szczególne 
słowa wdzięczności kierujemy do Pana Bo-
gusława Antosa -Wójta Gminy Brzeźnica  
oraz Pani Barbary Klęczar- sekretarz Gminy 
Brzeźnica.

cie Mali Giganci. Czas wypoczynku obfito-
wał w rozmaite atrakcje.
   Na liście znalazł się wspaniały klif z ruina-
mi kościoła w Trzęsaczu, którego historię 
uczestnicy wycieczki mogli poznać w miej-
scowym MuzeON-ie – multimedialnym 
muzeum. Drogę w to malownicze miejsce 
dzieci wraz z opiekunami przebyły kolorową 
ciuchcią.
   W kolejnym dniu koloniści mieli okazję 
płynąć pirackim statkiem w Kołobrzegu, 
a także obejrzeć Pomnik Zaślubin Polski 
z Morzem. Dodatkowe urozmaicenie stano-
wił spacer po pięknym molo.
   Wśród niespodzianek przygotowanych 
przez organizatorów wypoczynku znalazła 
się również Motylarnia i Latarnia Morska 
z lat 60. XIX w. Obie atrakcje można było po-
dziwiać w Niechorzu.  Największy entuzjazm 
wśród dzieci wzbudziła możliwość kontaktu 
z pięknymi okazami motyli oraz duże wraże-
nie wywarł malowniczy widok rozciągający 

się z tarasu widokowego latarni osadzonej na 
klifie.
   Kolejnym punktem programu była wizy-
ta w rewalskim Parku Wieloryba. Tam, o  
tajemnicach podwodnego świata, barwnie 
opowiadał  animator w stroju pirata. W czte-
rech krainach tematycznych koloniści brali 
udział w licznych quizach, by następnie we-
soło spędzić czas na placu zabaw. Czekał tam 
na nich dmuchany zamek, replika statku, le-
żaki, hamaki, bufet – słowem – strefa relaksu.
   Zwiedzającym z całą pewnością przypadło 
do gustu Oceanarium w Niechorzu prezen-
tujące morskie stworzenia pochodzące z naj-
dalszych zakątków świata. Podziwiane okazy 
długo stanowiły temat rozmów.
   Oprócz wycieczek wyjazdowych koloniści 
mieli też zapewnione atrakcje w miejscu za-
kwaterowania. Wspaniale bawili się na dys-
kotekach, piekli kiełbaski przy ognisku, brali 
udział w konkursach tematycznych, korzy-
stali z placu zabaw, a także poznawali okolicę 
podczas licznych spacerów. Największą przy-
jemność czerpali z wesołych zabaw na plaży.
   Wspomnienia uwiecznione na fotogra-
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   W dniach 25 - 27.09.2022 r. mieliśmy 
okazję gościć w naszej szkole native spe-
akera z USA. Mieszkający na stałe w sta-
nie Wisconsin Mike Carini ma 25 lat i jest 
absolwentem historii tamtejszego uni-
wersytetu. Ma też doświadczenie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą, które miał okazję 
wykorzystać w czasie dwóch intensyw-
nych dni w ZSP w Brzeźnicy.
   W poniedziałek i wtorek odwiedził 
wszystkie klasy 4-8 zapoznając uczniów 
z historią i kulturą Stanów Zjednoczo-
nych. Dzięki tym zajęciom nie tylko do-
wiedzieli się oni czegoś nowego o USA, 
ale też sprawdzili swoje umiejętności 
rozumienia ze słuchu oraz komunikacji 
w języku angielskim.
   Tego typu inicjatywy mają nieocenioną 
wartość w nauczaniu języka obcego – nie 
tylko przełamują szkolną rutynę, ale też 
motywują pozytywnie do nauki języków 
ukazując ich wartość nie jako przedmiotu 
w szkole, a jako praktycznej umiejętności 
przydatnej w codziennym życiu.

   Jolanta Wacław, Edyta Kłeczek

fiach, mnóstwo zakuponych pamiątek, smak 
pysznych posiłków, pogłębione koleżeńskie 
więzi i obrazy zwiedzonych miejsc stanowią 
wielką wartość, którą dzieci jeszcze długo 
będą żyły...

MUCH ADO ABOUT 
EDUCATION

W roku szkolnym 2021 / 2022 w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy 
rozpoczęto działania w ramach przyznanej 
szkole Akredytacji Programu Erasmus+. Na 
lata 2021 - 2027 zaplanowano szereg działań 
obejmujących uczniów, nauczycieli, dyrek-
cję oraz pracowników administracyjnych 
zajmujących się obsługą księgową projektów 
unijnych. Działaniem pierwszej potrzeby, bo 
umożliwiającym i ułatwiającym organizację 
kolejnych, okazało się podniesienie kom-
petencji językowych kadry nauczycielskiej 
i administracyjnej. Zaplanowane mobilności 
zostały zrealizowane, a ich efekty są obecnie 
upowszechniane i wdrażane w codzienną 
pracę placówki.(Koordynator: Edyta Kłe-

czek)
  Pięcioro pracowników naszej szkoły oraz 
jeden pracownik administracyjny wzięli 
udział w pięciodniowym kursie języka an-
gielskiego ( od 27.06.2022 r. do 1.07.2022 r.) 
na Malcie. Kurs był akredytowany w ramach 
projektu Erasmus+.
   Zajęcia odbywały się w szkole językowej 
Maltalingua mieszczącej się w dzielnicy St 
Julians. Budynek szkoły był urokliwie poło-
żony i rozprzestrzeniał się z niego widok na 
malowniczą zatokę St. Julian’s.

   Na spotkaniu organizacyjnym poinformo-
wano nas o zasadach uczestnictwa w zaję-
ciach językowych- mówienie tylko w języku 
angielskim oraz możliwości udziału w zaję-
ciach pozalekcyjnych, różnych atrakcjach 
organizowanych przez szkołę Maltalingua.
  Nasze zajęcia odbywały się w dwóch gru-
pach prowadzonych przez fantastycznych  
lektorów.
  Zajęcia prowadzono w przyjaznej atmos-
ferze. Na lekcjach szlifowaliśmy nasze słow-
nictwo oraz gramatykę. Podczas rozmów 
z uczestnikami kursu m. in. z Japonii, Wę-
gier, Włoch, Hiszpanii mieliśmy szansę do-
wiedzieć się więcej o ich kulturze.
   Podczas kursu rozbudzaliśmy swoją świa-
domość językową oraz zmotywowaliśmy się 
do doskonalenia swoich umiejętności po po-
wrocie do domu.
   Dzięki zdobytym przez uczestników szko-
leń umiejętnościom w nowym roku szkol-
nym uczniowie wezmą udział w różnych 
działaniach związanych z projektem m. in. 
pojawią się nowe metody i narzędzia pracy 
na lekcjach.
  Był to wspaniały czas, który przyczynił się 
do zdobycia nowych umiejętności języko-
wych oraz poznania historii, kultury, zabyt-
ków tej z pozoru niewielkiej wyspy, która 
jednak kryje w sobie zaskakująco dużo 
miejsc godnych zobaczenia.

   Anna Kozioł
A po zajęciach...
   Malta jest piękną i wyjątkowo interesu-
jącą wyspą, dlatego też czas po zajęciach 
wykorzystywaliśmy na poznanie zakątków 
i kultury tego kraju. Swoje pierwsze kroki 
skierowaliśmy do stolicy, czyli barokowej Va-
letty. W tym niewielkim mieście znajduje się 
ponad 300 zabytków. Wąskie i klimatyczne 
uliczki, piaskowe budowle, finezyjne balkony 
i malownicze porty nie pozostawiają wątpli-
wości, dlaczego Valetta znalazła się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
   Na trasie naszych wędrówek znalazła się 
także Mdina, zwana miastem ciszy, któ-
ra znajduje się na wzgórzu i jest otoczona 
murem. Kręte brukowane uliczki, kolorowe 
drzwi i niezwykle kołatki oraz tabliczki z na-
zwami domów nadają Mdinie magicznego 
klimatu. Malta to także piękne zatoki, porty 

Native speaker

i plaże. Kolejną atrakcją, którą udało się nam 
zobaczyć to przepiękna jaskinia położona 
w południowo-wschodniej części wyspy – 
Blue Grotto. Odwiedziliśmy także sąsiednią 
wyspę Gozo oraz wiele pięknych i urokli-
wych miejsc takich jak: St. Julians, Sliemę, 
Popeye Village, Paradise Bay, Golden Bay, 
Klify Dingli, Marsaxlokk.
   Czas spędzony na Malcie uważamy za nie-
zwykle efektywny pod względem uczestnic-
twa w kursie językowym. 

Anna Kowalczyk

Projekt realizowany w ZSP w Brzeźnicy w ra-
mach Akredytacji Programu Erasmus+ na 
lata 2021 – 2027.
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Turniej Sołectw  w Chrząstowicach

   W sobotnie popołudnie 23 
lipca 2022 r. odbył się mecz 
pomiędzy LKS Sokół Chrzą-
stowice i LKS Wisła Łączany, 
a w godzinach wieczornych 
zabawa taneczna na świeżym 
powietrzu.
   Następnego dnia, czyli 24 lipca 
2022 r. miał miejsce Turniej So-
łectw pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Brzeźnica. 

Rozpoczął się on o godzinie 
13.00 na boisku w Chrząsto-
wicach. Drużyny poszcze-
gólnych sołectw składały się 
z około 6-15 uczestników pod 
przewodnictwem sołtysa, bądź 
radnego. Rywalizowały one 
w ośmiu konkurencjach: Wy-
ścig sołtysów, Wiązanie krawa-

ta, Bieg z wodą, Rzut beretem, 
Picie na czas, Wyścig w wor-
kach, Fruwające jajka i Tarcie 
ziemniaków. Pierwsza konku-
rencja polegała na przeniesieniu 
sołtysa bądź radnego na kocu 
przez 5 uczestników, wygrała 
ją drużyna z Brzezinki. Następ-
nie, jedna osoba wiązała drugiej 
krawat i w tej konkurencji po-
nownie zwyciężyła Brzezinka. 

Bieg z wodą polegał na napeł-
nianiu mokrą szmatą pustych 
słoików przez 4 zawodników. 
Tutaj pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z Kopytówki. W kolej-
nej konkurencji 5 zawodników 
rzucało beretem, najdalej rzu-
cali reprezentanci Chrząstowic. 
Picie na czas wygrał zawodnik 

z Kopytówki. Następny był wy-
ścig w workach, gdzie 4 zawod-
ników z każdej drużyny miało 

pokonać w sztafecie dystans 
60m. W tej konkurencji ponow-
nie zwyciężyła drużyna z Kopy-
tówki. Przedostatnia konku-
rencja polegała na łapaniu jajka 
w fartuch kuchenny przez parę 
zawodników. Zwycięzców było 
wielu, bo aż 5 drużyn i były 
to: Chrząstowice, Kopytówka, 
Nowe Dwory, Tłuczań i Wyźrał. 
Ostatnie wyzwanie polegało na 
tarciu ziemniaków przez 2-oso-
bowe zespoły. Najlepsi w tej 
dyscyplinie okazali się gospo-
darze. Turniej Sołectw wygrała 
drużyna z Brzezinki. Wygrali 
oni nagrodę w postaci czeku na 

1000 zł. Drugie miejsce z nagro-
dą 600 zł przypadło reprezenta-
cji Kopytówki. Trzecie miejsce 

zajęli natomiast zawodnicy 
z Wyźrału i oni zgarnęli ostatnią 
nagrodę pieniężną w wysokości 
400 zł.
   Widzowie z zapartym tchem 
oglądali zmagania drużyn, 
a było przy tym sporo śmiechu 
i zabawy. Zawodnicy ze wszyst-
kich drużyn starali się jak mogli, 
by wygrać ten turniej. Nagrody 
były tajemnicą więc zachęcało 
to zawodników, by to ich dru-
żyna była wysoko na podium. 
Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom za udział w turnieju, jak 
i publice, za oglądanie tego nie-
zwykłego wydarzenia.

Rada Sołecka z Chrząstowic, LKS Sokół Chrząstowice, OSP Chrząstowice 
i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy byli organizatorami imprezy re-
kreacyjnej, która odbył się w dniach 23-24 lipca 2022 r. na boisku sportowym 
w Chrząstowicach.



15taka malownicza gmina nr 3/2022

Kultura

   Podczas tradycyjnego śro-
dowego spotkania były miłe 
rozmowy przy ciastku, kub-

ku gorącej kawy i herbaty 
oraz planowanie najbliższych 
wspólnych wyjazdów.

Klub Seniora 
po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie 14 września 2022 r. 
członkowie Klubu Seniora działającego przy 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy po-
nownie spotkali się w Izbie Regionalnej Doliny 
Karpia w Brzeźnicy.

   Poznajcie naszą nową ekipę, która będzie działała pod czujnym 
okiem Aleksandry Bulek.Zajęcia odbywają się we środy według 
harmonogramu ustalonego z instruktorem. Jak widać dzieciaki 
wcale nie boją się kamery. Zapowiada się więc ciekawie.

Po wakacyjnej przerwie w Centrum Kultu-
ry i Promocji w Brzeźnicy swoją działalność 
znów rozpoczyna Młodzieżowa Telewizja 
Brzeźnica MTvB. 

Nowe twarze w MTvB

   28 lipca do Spichlerza Książ-
ki przyjechała grupa artystów, 
których wystawa była pre-
zentowana latem. Z delegacją 
z Wrocławskiego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury przybył 
po raz pierwszy Prezes Tomasz 
Kociński. Byli zaprzyjaźnieni 
malarze z Bornego Sulinowa na 
Pomorzu oraz artyści z regio-
nu oświęcimskiego, zrzeszeni 
w Regionalnym Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury „Grupa na 
Zamku”na czele z Prezesem Je-
rzym Demskim. Finisaż wysta-
wy „Mozaika miniatur”, bo taki 
nosiła tytuł, odbył się w dniu 7 
października 2022 r.
   Jeszcze w październiku oglą-

dać będzie można prace Stani-
sławy Kucharczyk z Paszkówki. 
Rękodzieło artystyczne, które 
tworzy od lat robi wrażenie. 
Prezentujemy piękne hafty na 
obrusach, serwetach, podusz-
kach; kwiaty z bibuły; wyszy-
wane obrazy; miniaturowe róż-
ności i ozdoby. Wystawa będzie 
dostępna bezpłatnie w godzi-
nach pracy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Brzeźnicy. Spotka-
nie z artystką oraz z zespołem 
folklorystycznym „Tańczące 
Kumoszki” z Paszkówki zapla-
nowane jest na 21 października 
2022 r., godz. 18.00. Prace Stani-
sławy Kucharczyk będzie moż-
na podziwiać do 10 listopada.

Wystawy w Spichlerzu
Spichlerz Książki to także galeria sztuki. Arty-
ści cenią sobie wnętrza naszej biblioteki.



16 taka malownicza gmina nr 3/2022

Kultura

   Naszą „Akcję Lato ‚2022” zaczęliśmy 
tuż po tym, jak wybrzmiał ostatni dzwo-
nek w szkole. Pierwsze zajęcia, podczas 
których z animacyjną chustą ćwiczyliśmy 

szare komórki, odbyły się 29 czerwca. Na 
drugą część letnich animacji zaprosiliśmy 
5 lipca. Było dużo radości i uśmiechu przy 
naśladowaniu zwierzątek, odkrywaliśmy 
nasze talenty twórcze, rysując grafiki do 
tytułów piosenek i oczywiście nie zabrakło 
ulubionych przez dzieciaki zabaw z chustą 
klanza.
    6 lipca zaprosiliśmy na wyjazdowe 
warsztaty ornitologiczne. Między wycze-

kiwanym deszczem, specjalnie dla naszych 
wycieczkowiczów, otworzyło się okno 
pogodowe i  mogliśmy korzystać z  uro-
ków natury. Naszym przewodnikiem był 
Marcin Karetta - znany ornitolog, eduka-
tor i fotograf, który nieustannie pasjonuje 
się i zachwyca polską przyrodą, roślinami, 
ptakami i owadami. Wspólnie wybraliśmy 
się do Zatora, gdzie w korycie nad Skawą 
rozpoczęliśmy obserwacje i  wsłuchiwali-
śmy się w ciekawe opowiadania o żyjących 
tam gatunkach ptaków m.in.: sieweczce 

rzecznej i  brodźcu piskliwym. Mieliśmy 
wielkie szczęście znaleźć w brzegu Skawy 
norkę rodziny zimorodków (dwa dorosłe 
osobniki z dwójką młodych) i zaobserwo-
wać te ptaki w ich naturalnym środowisku. 

Nie zabrakło na Skawą oczywiście ślepow-
ronów i rybitwy rzecznej, które były pilnie 
przez naszą grupę obserwowane za pomo-
cą lornetek i lunety. Tuż przy brzegu Skawy 
rozpaliliśmy ognisko i wspólnie piekliśmy 
kiełbaski. Na zakończenie ornitologicznej 
przygody odwiedziliśmy Lolly Polly w Za-
torze, kosztując pyszne lody z kawą.
   Jedną z naszych propozycji była akcja 
„Wakacyjne żywioły”. Pierwsze zajęcia 
z  tej serii pod nazwą LAS odbyły się 7 
lipca 2022 r. w  Galerii Polsko-Słowackiej 

w Brzeźnicy. Były to warsztaty kulinarne, 
podczas których dzieciaki piekły szpina-
kowe „Babeczki leśny mech”. Uczestnicy 
warsztatów chętnie pracowali z przepisem 
w  ręku, wykonywali po kolei wszystkie 
czynności kuchenne, odmierzali, mikso-
wali, mieszali, by na koniec objadać się 
udekorowanymi pysznościami. 
   Letnia akcja to także plenerowe seanse 
filmowe. Pierwszy seans odbył się 4 lipca 
o  godz. 21.30 przy budynku Wiejskiego 
Domu Kultury w  Paszkówce. Wspólnie 
obejrzeliśmy polską komedię z 2017 r. „Na 
układy nie ma rady”, której reżyserem jest 
Christoph Rurka. 
   Galeria Polsko-Słowacka działająca przy 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeżnicy 
zmieniła się w  profesjonalne studio fo-
tograficzne. Wszystko to za sprawą wa-
kacyjnych warsztatów fotograficznych 

ZOSTAŃ MODELEM ZRÓB SOBIE 
ZDJĘCIE, które odbyły się 11 lipca.
   Wakacyjną sesję fotograficzną przepro-
wadziła Julia Mostowik - reporterka Mło-
dzieżowej Telewizji MTvB oraz młoda 
adeptka fotografii. Jak się okazało, pozo-
wanie do zdjęć jest nie lada wyzwaniem, 
ale nasze uczestniczki świetnie sobie pora-
dziły i było to dla nich super zabawą. Mię-
dzy zdjęciami uczestniczki zajęć nagrywa-
ły krótkie filmiki, z których pełną relację 
obejrzymy wkrótce, dzięki realizacji przez 
kulturalnypowiat.pl. Chętne dzieciaki mo-
gły również pomalować swoje buźki. Pro-
fesjonale fotki z sesji zdjęciowej dostępne 
są na naszej stronie internetowej. 
   Na drugi seans w plenerze zaprosiliśmy 
widzów 13 lipca na plac przy budynku 

Akcja Lato
Lato z Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy pełne było ruchu, 
uśmiechu i atrakcji!



17taka malownicza gmina nr 3/2022

Kultura

Wiejskiego Domu Kultury w  Sosnowi-
cach. Wspólnie z liczną widownią, w któ-
rej dominowała młodzież, obejrzeliśmy 
polską komedię romantyczną z 2010 r. pt. 
„Śniadanie do łóżka”. 
   Dzień wcześniej, 12 lipca udaliśmy się 
na wyjazdowe warsztaty „Skarby na wy-
ciągnięcie ręki” do Muzeum Agatów 
w Rudnie. Rodzice, dziadkowie i dzieciaki 
najpierw zwiedzili Muzeum Agatów, któ-
re znajduje się na wzgórzu wulkanicznym 
permskich skał wylewnych na wysokości 

ok. 400 m n.p.m. Miejsce to stworzone 
zostało przez kolekcjonera Witolda Ko-
pruchę. Podczas zwiedzania można było 
obejrzeć kilka tysięcy ciekawych okazów 
agatów z Rudna, jurajskich skamieniałości 
sprzed 160 mln lat oraz kawałki skrzemie-
niałego drewna, które gromadzone były 
w  latach 1980-2020. Uczestnicy warszta-
tów obejrzeli również ciekawy film w pra-
cowni multimedialnej. Tuż po nim nastąpił 
najbardziej wyczekiwany punkt programu, 
czyli własnoręczne poszukiwanie skarbów 
w ziemi, połączone z poszerzaniem wiedzy 
na temat lokalnej geologii, bogactw natu-

ralnych i przede wszystkim agatów. Na za-
kończenie zorganizowane zostało ognisko, 
które niestety przerwał ulewny deszcz. Ale 
pomimo tego, z  relacji wycieczkowiczów 
wiemy, że była to niesamowita przygoda, 
która na długo pozostanie w ich pamięci.
   Centrum Kultury i  Promocji w  Brzeź-
nicy zorganizowało niecodzienny spek-
takl „W Krainie Baniek” tym razem w sali 
Domu Strażaka w Bęczynie.
   Na Rynku w Brzeźnicy 15 lipca odbyły 
się warsztaty artystyczne o nazwie „Bajko-
wa Kreda”.
   Rozpoczęły się one krótko po godzinie 
10.00. Motywem przewodnim były ulu-
bione postacie z bajek. Jak można się było 
spodziewać, mali uczestnicy puścili wodze 
swojej fantazji i zabrali się do pracy. Gdy 

dzieciaki dokończyły swoje dzieła, przed 
Spichlerzem Książki powstały rysunki ta-
kich postaci jak: Smok Wawelski, Myszka 
Miki i wiele innych. Nawet dorośli włączy-
li się do zabawy i pomagali swoim pocie-
chom. Dzieci świetnie się bawiły i mamy 
nadzieję, że zapamiętają to wydarzenie na 
długo. Warsztaty prowadziła Pani Jadwi-
ga Gołębiewska. Dziękujemy wszystkim 
obecnym za udział, tak dzieciom, jak i ich 
opiekunom oraz Pani Jadwidze.
   W niedzielne popołudnie 17 lipca w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Promo-
cji w Brzeźnicy odbył się spektakl z bańka-
mi mydlanymi „W Krainie Baniek”.
   Była to kolejna propozycja dla dziecia-
ków z  rodzicami i  dziadkami w  ramach 

Akcji Lato ‚2022. Już na pół godziny przed 
rozpoczęciem spektaklu sala wypełniła się 

zaciekawioną publicznością. W efekcie, co 
nas bardzo ucieszyło, widzów było sporo, 
a większość z nich stanowiły dzieci. Pokaz 
wykonała Ann Berry - artystka z Ukrainy, 
która aktualnie gości w  Domu Strażaka 
w Łączanach i  jest jedną z niewielu arty-
stek zajmujących się sztuką z bańkami my-
dlanymi w  roli głównej. Podczas pokazu 
obejrzeliśmy wiele ciekawych i  efektow-
nych sztuczek m.in. z  ogniem i  dymem. 
W  pokazie czynny udział brały również 
mniejsze i  większe dzieci. Mali widzowie 
bawili się przednio, zresztą tak jak ich 
opiekunowie. Każdy chciał spróbować, jak 
to jest trzymać na dłoni palącą się bańkę 
lub bańkę z białym dymem w środku. Był 
to wspaniały pokaz i  dziękujemy wszyst-
kim obecnym za tak liczne przybycie oraz 
aktywność w trakcie przedstawienia.
   Kolejnym, związanym z plastyką wyda-
rzeniem były warsztaty artystyczne „Pa-
pier-ołówek-klej”. Wtorkowe przedpołu-
dnie 19 lipca bardzo liczna grupa dzieci 

wraz z  opiekunami spędziła w  pracowni 
plastycznej. Warsztaty prowadzone były 
przez niezawodną Panią Jadwigę Go-
łębiewską, która również spędziła czas 
z  dzieciakami na Rynku w  Brzeźnicy ry-
sując bajkowe rysunki kolorową kredą. 
Uczestnicy mieli za zadanie przygotować 
prace, korzystając jedynie z papieru, ołów-
ka i  kleju. Mali, jak i  więksi artyści naj-
pierw na białych kartkach szkicowali wy-
myślone przez siebie wzory, które później 
metodą wydzieranek wyklejali kolorowym 
papierem, mając przy tym dużo frajdy. 
Dzieciaki ponadto zawarły wiele znajomo-
ści i żywo ze sobą rozmawiały. Po godzinie 
pracy, pierwsze dzieła zostały skończo-
ne, a cała zabawa skończyła się tuż przed 
południem. W oczekiwaniu na rodziców, 
dzieci pobawiły się oraz zapozowały do 
wspólnego zdjęcia. Wszystkim uczestni-
kom, małym i  dorosłym dziękujemy za 
udział i wspólną zabawę, a Pani Jadwidze 
za przygotowanie warsztatów.
   Przy budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Nowych Dworach dnia 20 lipca można 
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było obejrzeć film pt. „Gotowi na wszyst-
ko. Exterminator”.
    Czwartkowe przedpołudnie 21 lip-
ca liczna grupa dzieciaków z  rodzicami 
i dziadkami spędziła czas na super zabawie 
z  ich ulubionymi bańkami mydlanymi. 
Pokaz prowadziła ANN BERRY - artyst-
ka z  Ukrainy, która zaczarowała widow-
nię tworzonymi bańkami o  przeróżnych 
kształtach i wielkościach. Każdy uczestnik 
mógł znaleźć się choć na chwilkę w bań-
kowym tunelu lub potrzymać na dłoni 
mydlaną bańkę wypełnioną dymem, albo 
ognistym płomieniem.
   Tego samego dnia bawiliśmy się w teatr. 
Młodzi uczestnicy spotkania pod okiem 
pani Doroty Daszkiewicz najpierw się za-
poznali i powoli przezwyciężali swoją nie-
śmiałość, uczestnicząc w zabawach mają-
cych na celu ogólne rozluźnienie. Powoli 
poznawali tajniki gry aktorskiej, na którą 
wpływają różne czynniki. Samodzielnie 
układali i przedstawiali krótkie scenki te-
atralne. Na zakończenie czytali wspólnie 
wierszyki, które mają na celu ćwiczenie 
układu mowy. Było przy tym bardzo we-
soło, gdyż nasz język polski potrafi sprawić 

wiele językowych kłopotów i stworzyć ba-
riery, które na szczęście po ćwiczeniach da 
się ujarzmić i można pięknie czytać, wysła-
wiać się i deklamować.
   Pani Dorota Daszkiewicz prowadziła 
także zajęcia pod nazwą „Ćwiczymy pięk-
ną wymowę”. Na początku przeprowadzo-
no kilka ćwiczeń teatralnych. Następnie 
uczestnicy przeczytali kilka wierszy. Za-
prezentowano utwory pt. ,,Łąka z bąkiem’’ 
i ,,Dzidzia, Lidzia, Lodzia, Bodzio”. Wszy-
scy świetnie się bawili.
   22 lipca udaliśmy się na wakacyjną wę-
drówkę do Gliwic. Jej uczestnicy zwie-
dzili Muzeum Odlewnictwa, w  którym 
zobaczyli zabytkowe odlewy z  żeliwa 
i stali. Następnym punktem wyjazdu była 
radiostacja w  Gliwicach, czyli kompleks 
trzech budynków i  masztu. Maszt ten 
jest najwyższą konstrukcją drewnianą 

w  Europie i  najwyższą wieżą nadawczą 
na świecie, wykonaną z drewna, mierzącą 
111 metrów. Było to miejsce słynnej pro-

wokacji gliwickiej, która posłużyła Hitle-
rowi za pretekst do inwazji na Polskę. Po 
zwiedzeniu radiostacji przyszła kolej na 
rejs statkiem po Kanale Gliwickim, który 
łączy Odrę z  Gliwicami. W  jego trakcie 
wycieczkowicze doświadczyli operacji ślu-
zowania statku, czyli jego przejścia przez 
śluzę. Umożliwia ona pokonywanie róż-
nic poziomu wody przez statki, barki itd. 
Różnica ta na Kanale Gliwickim wynosi 4 
metry. Na koniec wycieczki, miał miejsce 
spacer po Śródmieściu, najstarszej dzielni-
cy Gliwic. Wycieczkowicze pokonali spory 
dystans kilometrowy, ale pogoda dopisała 
i mamy informacje, że wakacyjny wyjazd 
pełen wrażeń zostanie zapamiętany na 
długo.
   Sala widowiskowa w Centrum Kultury 
w Brzeźnicy zamieniła się 27 lipca w salę 

kinową za sprawą Letniego Kina Plenero-
wego. Ze względu na niepewną pogodę, 
zrezygnowaliśmy z  projekcji na świeżym 
powietrzu i film wyświetliliśmy w budyn-
ku CKiP. Wspólnie obejrzeliśmy komedię 
pt.: „Jestem taka piękna”, opowiadającą 
o  pewnej, przeciętnej dziewczynie, która 
dzięki wypadkowi na siłowni zaczyna czuć 
się piękniejszą niż jest.
   29 lipca spotkaliśmy się na kolejnej letniej 
animacji. Piątkowe przedpołudnie dziecia-
ki spędziły w Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy, biorąc udział w trzeciej czę-

ści Letnich Animacji w ramach Akcji Lato 
‚2022. Podczas zajęć ćwiczyliśmy pamięć, 
spostrzegawczość, rysowaliśmy ulubione 
tytuły piosenek. Były tańce, zabawy z szar-
fami i chustą klanza. Było gwarno i wesoło. 
Dzień wcześniej, odbyły się drugie zajęcia 
z  cyklu Wakacyjne żywioły. Tym razem 
były to warsztaty artystyczne PLAŻA 
i  głównym bohaterem był tutaj „Plażowy 

niezbędnik”.
   Dzieciaki wycinały różne, wakacyjne 
wzory z  kolorowych skórek i  wyklejały 
wymyślone przez siebie aplikacje na ple-
caczkach, które na pewno przydały się 
w czasie wakacji.
   Kolejny pokaz Letniego Kina Plenero-
wego odbył się 2 sierpnia na Placu Rekre-
acyjnym w Wyźrale. Pomimo wieczornego 
chłodu, większość uczestników wydarze-
nia obejrzało film do końca. Wiele razy 
w  trakcie trwania seansu, słychać było 
śmiech widzów. Wszystko za sprawą ko-

medii pt. ,,Za jakie grzechy, Dobry Boże?”. 
Tego samego dnia, nieco wcześniej, zapro-
siliśmy Was do Brzeźnicy na kolejną akcję 
animację. 
   Czwartkowe przedpołudnie 4 sierpnia 
2022 r. dzieciaki spędziły w Centrum Kul-
tury i Promocji w Brzeźnicy, biorąc udział 
w  pirackiej przygodzie, w  ramach Akcji 
Lato 2022.
   Podczas warsztatów „Z piratami za pan 
brat”, z cyklu wakacyjnych żywiołów - mo-
rze, mali piraci wyruszyli na poszukiwanie 
skarbu. Były morskie gry i zabawy, malo-
wanie tatuaży, tworzenie pirackich czapek 
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i na koniec znaleziony skarb - słodka nie-
spodzianka.
   5 sierpnia przy budynku WDK w Tłucza-
ni obejrzeliśmy kontynuację filmu z poka-
zu w Wyźrale pt. „I znowu zgrzeszyliśmy, 
Dobry Boże!”. 
   9 sierpnia zakończył się cykl zajęć mu-
zycznych, będący propozycją Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy w ramach 
Akcji Lato’2022.
   Trzecie i ostatnie spotkanie zatytułowa-
ne było ,,Wakacyjny musical”. Pierwsze, 
pod tytułem ,,Rozśpiewane Lato” miało 
miejsce 12 lipca i były to zajęcia wokalne. 
Drugie spotkanie pod tytułem ,,Muzyczne 
spotkanie” odbyło się natomiast 26 lipca, 
tym razem skupiano się na muzyce. Były 
one bardzo popularne i na każdym spotka-
niu było dużo dzieci. Miały one okazję, by 
potańczyć i pośpiewać. Zajęcia bardzo się 

od siebie różniły, jedne skupiały się na tań-
cu, drugie na śpiewaniu lub grze teatralnej. 
Poprowadziła je dla dzieciaków Cecylia 
Biel, która w  naszym centrum edukuje 
najmłodszych wokalnie.
   Centrum Kultury i Promocji w Brzeźni-
cy wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Zatorze zorganizowało wycieczkę do 
Niedzicy, która odbyła się 10 sierpnia.
   To kolejny punkt naszej tegorocznej Akcji 
Lato 2022. Na szczęście, wycieczkowiczom 
dopisała pogoda, było ładnie i słonecznie. 
Po przyjeździe na miejsce, uczestnicy wy-
cieczki wzięli udział w  rejsie statkiem po 
Jeziorze Czorsztyńskim. Z  jego pokładu 
podziwiali zamki nad jeziorem – Dunajec 
i Czorsztyn. Następnym punktem progra-

mu było zwiedzanie niedzickiego zamku. 
Warownia powstała prawdopodobnie na 
początku XIV w. Przez długi czas swoje-
go istnienia, znajdował się on w granicach 
Królestwa Węgierskiego, stąd też tylko 
jeden z  rodów władających zamkiem był 
polski. Obecnie, jest on własnością Sto-
warzyszenie Historyków Sztuki. Legendy 
głoszą, że w Zamku Dunajec więziony był 
Janosik oraz, że ukrywali się w  nim po-
tomkowie inkaskich powstańców. Ponoć 
schowali na zamku skarb, a  odnalezione 

w zamku pismo węzełkowe jest wskazów-
ką, jak go odnaleźć. Następnym punktem 
wycieczki był spacer po koronie Zapory 
w  Niedzicy, która jest najwyższą zaporą 
ziemną w Polsce. Uczestnicy wyjazdu byli 
zadowoleni ze wszystkich atrakcji. Wszyst-
kich zachęcamy do odwiedzenia Niedzicy.
      Ci, którzy na wycieczkę nie pojechali, 
wzięli udział w piątym spotkaniu Letnich 
Animacji. Podczas zajęć dzieci wykony-
wały obrazki, używając do tego plasteliny. 
Po wykonaniu swoich prac wzięły udział 

w ćwiczeniach sprawnościowych i tanecz-
nych.
   W czwartkowe przedpołudnie 11 sierp-
nia sala taneczna w  Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy zmieniła się w pra-
cownię artystyczną, za sprawą czwartego 
spotkania w ramach zajęć „Wakacyjne 
Żywioły”.Tematem przewodnim był las. 
Dzieci miały za zadanie zrobić zakładki 
francuską metodą decoupage. Potrzebo-
wały do tego dużo serwetek, ponieważ 
zebrała się ich spora grupa. Dzieci miały 

dużo frajdy, a powstałe dzieła były po pro-
stu piękne. Wszyscy uczestnicy przygoto-
wali po dwie zakładki, które wzięli ze sobą 
do domów.
   16 sierpnia wybraliśmy się wspólnie na 
Spływ Dunajcem. Pogoda nam dopisała, 
było ciepło i  słonecznie, ale bez uciążli-
wego upału. Sam spływ trwał około 2 go-
dziny, a  trasa prowadziła do Szczawnicy. 
Liczba wycieczkowiczów była tak duża, że 
potrzebne było aż 10 łodzi, by wszystkich 
przewieźć. Spływ był niezapomnianym 

przeżyciem dla wszystkich uczestników. 
Wszyscy zachwycali się pięknem brzegów 
Dunajca, okolicznych lasów i  szczytów 
skalnych.
   Przedostatnie spotkanie z  serii „Waka-
cyjne Żywioły”, cyklu w ramach Akcji Lato 
2022 miało miejsce w budynku Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy w środo-
we przedpołudnie 17 sierpnia.
   Tematem warsztatów były „Zabawy z in-
diańskiej wioski”. Dzieci biorące w  nich 
udział zrobiły sobie pióropusze. Uczestni-
cy wybrali sobie również indiańskie imio-
na. Następnie, jak na mieszkańców prerii 
przystało, rozpoznawali tropy zwierząt 
oraz ich odgłosy. Na zakończenie, dzieci 
zjadły upolowany popcorn i  brały udział 
w sesji zdjęciowej w indiańskim namiocie, 
zwanym tipi. Dzieci świetnie się bawiły 
i bardzo wczuły się w swoje role.
   W ramach Akcji Lato zaprosiliśmy osoby 
dorosłe do uczestnictwa w zajęciach POD-
STAWY RYSUNKU, których pierwsza 
część odbyła się 17 sierpnia 2022 r. w Ga-
lerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.
   Wszyscy uczestnicy chętnie próbowali 



20 taka malownicza gmina nr 3/2022

Kultura
swoich sił w rysowaniu, po wprowadzeniu 
w tajniki sztuki rysowniczej przez prowa-
dzącą Panią Jadwigę Gołębiewską. 
   Przedostatnie, szóste spotkanie Letnich 

Animacji miało miejsce przed południem 
w  piątek 19 sierpnia w  Centrum Kultury 
i  Promocji w  Brzeźnicy. Główną częścią 
zajęć była praca plastyczna. Dzieci przy-
gotowywały lapbooki ze wspomnieniami 

z tegorocznych wakacji, używając do tego 
przeróżnych materiałów. Powstały trzy 
książeczki tego typu, z różnymi tematami 
przewodnimi. Mali uczestnicy bardzo się 
zaangażowali i  dawali z  siebie wszystko 

przy wyklejaniu, rysowaniu i  wycinaniu. 
Na koniec wzięli udział w  kilku zaba-
wach z  ich ulubioną chustą animacyjną. 
Wszyscy byli zadowoleni i  wyszli z  zajęć 
z uśmiechami na twarzach.
Za sprawą ostatnich już zajęć z cyklu ,,Wa-
kacyjne Żywioły”, sala taneczna w  CKiP 
w  Brzeźnicy zamieniła się w  pracownię 
kucharską. W  poniedziałkowe przedpo-
łudnie 22 sierpnia 2022 r. miało miejsce 

   Kolonia zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszystko za sprawą pro-
gramu, który zawsze pełen jest sympatycznej rozrywki, sportu, zwiedzania, atrakcji we 
właściwych proporcjach

Między 30 lipca a 8 sierpnia dzieci z naszej gminy wzięły 
udział w letniej kolonii zorganizowanej przez Centrum Kultu-
ry i Promocji w Brzeźnicy. 

ostatnie spotkanie pt. ,,Smacznie i zdrowo 
na plaży”. Zapisane dzieci przygotowywały 

prace z różnych owoców. Były to banano-
we palmy i  łódka z  tego samego owocu. 
Po ukończeniu tych zadań dzieci puściły 
wodze fantazji i  robiły swoje własne pra-
ce. Uczestnicy mieli przy tym dużo zaba-

wy, a  swoje dzieła zjedli ze smakiem. Na 
koniec wypili lemoniadą arbuzową, którą 
pomogli przygotować.
   Letnimi Animacjami, które odbyły się 
23 sierpnia 2022 r. zakończyliśmy Akcję 
Lato ‘2022 z Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy.
    Było to siódme i zarazem ostatnie spo-
tkanie w  czasie wakacji. Tematem prze-
wodnim zajęć były wspomnienia z letnie-
go wypoczynku. Dzieci malowały temperą 
olbrzymie obrazki ilustrujące ich przeżycia 
i pamiątki z wakacji. Wszędzie było mnó-
stwo farby, a  uczestnicy świetnie się na 
tych zajęciach bawili. Obrazy te będą im 
przypominały piękne chwile spędzone 
podczas tegorocznego lata.

Kolonia w Gdańsku

Warto odwiedzić
strona CKiP w Brzeźnicy Kanał YT CKiP w Brzeźnicy
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Artystyczne środy

      Pierwsze zajęcia wystar-
towały 5 października 2022 r. 
o godz. 16.00. Młodzi twórcy 
mieli za zadanie wykonać sło-
neczniki. Do ich wykonania 
potrzebny był filc i  najpraw-
dziwsze ziarna słonecznika.
   Po raz pierwszy zaprosili-
śmy na zajęcia osoby dorosłe. 

Uczestniczki pracowały twór-
czo w  Galerii Polsko-Słowac-
kiej w  Brzeźnicy pod okiem 
Pani Jadwigi Gołębiewskiej, 
zgłębiając tajniki rysunku 
odręcznego. Martwa natura 
z pudełek okazała się nie lada 
wyzwaniem na pierwszych za-
jęciach.

W nowym roku szkolnym zamieniliśmy wtor-
ki na środy i zarezerwowaliśmy je na zajęcia 
plastyczne dla osób w różnym wieku.

     Na zajęciach w środę, 12 
października, pod okiem Gabi 
Suter, młodsi zajmowali się je-
sienią, a starsi, podczas zajęć 

prowadzonych przez Jadwigę 
Gołębiewską, kwiatem w  do-
niczce na czerwonym welurze.

Narodowe czytanie

   Ta ogólnopolska akcja publicz-
nego czytania wybitnych pol-
skich dzieł literackich odbywa 
się od 2012 r. pod honorowym 
patronatem Pary Prezydenckiej. 
Głównym celem przedsięwzię-
cia jest popularyzacja czytelnic-
twa, zwrócenie uwagi na potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości.
   W tym roku wybrano „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. 
Tomik ten został opublikowany 
1822 roku w Wilnie i stał się wy-
znacznikiem początków dziejów 
poezji romantycznej w Polsce. 

Poeta na tle nastrojowej przy-
rody wykreował fascynujący 
i wyjątkowy świat pełen uczu-
ciowości, fantazji i ludowej mo-
ralności. Wiersze tego cyklu są 
znane i popularne, a ich współ-
czesne znaczenie dla polskiej 
kultury potwierdza Rok Ro-
mantyzmu Polskiego ogłoszony 
w 2022 roku z okazji dwóchset-
lecia wydania zbioru.
Narodowe Czytanie jest do-
skonałą okazją, aby uczniowie 
docenili wartość czytania oraz 
spotkali się ze sztandarowymi 
pozycjami literatury polskiej.

6 września br. uczniowie klas VIA i VIIIB 
wzięli udział w Narodowym Czytaniu, które 
odbyło się w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy.
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   Przepiękny spektakl, a właści-
wie koncert przywoływał mu-
zyczne wspomnienia z dawnych 

lat Teatru STU. Młodzi i zdolni 
wokaliści zaprezentowali utwo-
ry, które szczególnie były i są 

Ach, te Songi
Grupa seniorów wyjechała 29 czerwca 2022 r. 
z Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy do 
Krakowskiego Teatru Scena STU i obejrzała 
spektakl „SONGI TEATRU STU”.

   We wtorek 27 września 2022 
r. w Galerii Polsko-Słowackiej 
w  Brzeźnicy wyświetliliśmy 
angielski dramat historyczny 
„Pojedynek”, w  reżyserii Ri-
dleya Scotta.
   Przed projekcją filmu i  po 
jej zakończeniu miała miejsce 
dyskusja o filmie prowadzona 
przez Grzegorza Kempinsky'e-
go - polskiego reżysera filmo-

wego, teatralnego i  telewizyj-
nego, scenarzystę i  tłumacza, 
autora scenariuszy filmowych, 
m.in.: „Rób swoje, ryzyko jest 
twoje”, „Czego boją się faceci, 
czyli seks w  mniejszym mie-
ście”, „Zostać Miss”.
   25 października zapraszamy 
na projekcję filmu "Amade-
usz".

Pojedynek i Amadeusz
Po wakacyjnej przerwie Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy wznowiło pokazy fil-
mowe z cyklu Filmoteka arcydzieł. 

związane z legendarnym kra-
kowskim teatrem. Reżyserem 
tego widowiska jest Krzysztof 
Jasiński, który wybrane songi 
wpisał w swój autorski scena-
riusz tak, aby „stare songi” za-
brzmiały na nowo. Powstałe 
aranżacje przedstawione zostały 
przez 16-osobowy młody ze-
spół aktorski, który debiutuje 
na deskach tego teatru. Widzo-
wie musieli się uważnie wsłu-
chiwać w prezentowane utwory 
muzyczne, aby przypomnieć 
sobie stare, zapamiętane i usły-
szeć nowe, niemniej atrakcyjne 

brzmienia. Z relacji uczestników 
dowiedzieliśmy się, że było to 
wspaniałe i niezapomniane wi-
dowisko kulturalne.
   Nieocenionymi współpra-
cownikami reżysera były osoby 
odpowiedzialne za: scenografię: 
Katarzyna Wójtowicz, aranżacje 
muzyczne: Krzysztof Herdzin, 
projekcje: Jakub Ziółkowski / 
Marta Małecka, choreografię: 
Jarosław Staniek/Katarzyna 
Zielonka, konsultacje wokalne: 
Justyna Motylska, asystentem 
reżysera była Monika Lem.

   Winnica Zacisze w Tłucza-
ni istnieje już od ponad 11 
lat. Właśnie wtedy zasadzono 
ręcznie pierwsze odmiany wi-
nogron w ilości 2444 sadzo-
nek. Na dzień dzisiejszy jest 
ich ok. 5000, a to z pewnością 
nie koniec. Winnica położona 
jest na południowym stoku, 
co sprzyja odpowiedniemu 
nasłonecznieniu roślin. Win-
nica specjalizuje się w upra-
wie ciekawych odmian wino-
rośli m.in: SOLARIS BIAŁE, 
JOHANITER BIAŁY, RON-

DO, REGENT, SAVIGNION 
GRIS. Jak można przeczytać 
na stronie internetowej winni-
cy: www.winnicazacisze.com  
tamtejsze wino powstaje wy-
łącznie z pracy własnych rąk 
i ludzi dobrej woli... Wszyscy 
uczestnicy spotkania w win-
nicy byli bardzo zadowoleni, 
a niektórzy nie spodziewali 
się, że tuż za rogiem, w tak bli-
skiej okolicy istnieje winnica 
produkująca przepyszne i wie-
losmakowe winne trunki. fot. 
Ewa Cichoń

Po dość długim okresie deszczowej pogody, 
w słoneczną środę 5 października 2022 r. wy-
braliśmy się z seniorami do malowniczej Win-
nicy Zacisze w Tłuczani. Zwiedziliśmy m.in. 
linię produkcyjną, degustując wina o rożnych 
bukietach smakowych.

Seniorzy w winnicy
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Polsko-Słowackie spotkanie z przyrodą i kulturą

   Prezentowane prace były zwieńczeniem 6-dniowych warsztatów 
artystycznych, które odbyły się w Brzeźnicy w dniach 6-8 czerwca 

Przez całe wakacje oglądać można było wy-
stawę prac „Przyrodą malowane”, która była 
końcowym efektem Warsztatów Artystycznych 
w Brzeźnicy i Divinie realizowanych z mikro-
projektu „Polsko-Słowackie spotkanie z przy-
rodą i kulturą”.

Przyrodą malowane

Oczami artystów 2022 r. i Divinie w dniach 14-16 czerwca 2022 r., a inspirowane były 
tradycją, kulturą i przyrodą obu partnerskich gmin. Poprowadziła je 
pani Jadwiga Gołębiewska - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, pasjonatka witraży, które wykonuje metodą Tiffany-ego, 
lecz równie często sięga po pędzel i farby olejne. Uczestnikami warsz-
tatów byli: Ewa CICHOŃ, Małgorzata WÓJTOWICZ-CICHOŃ, 
Božen CIGÁNIKOVA, Józef TOMERA, Evka BOHYNÍKOVÁ, Ire-
na CHUDY- LURIE, Jadwiga GOŁĘBIEWSKA, Hanka MICHAL-
COVA, Ladislav CIGÁNIK, Kazimierz MOSTOWIK, Gabriela SU-
TER, Stanisława KUCHARCZYK.
   Kto nie widział prac osobiście, może zerknąć do fotogalerii na stro-
nach CKiP pod adresem ckbrzeznica.pl.

   Podczas wernisażu można 
było podziwiać prace powstałe 
podczas Międzynarodowego, 
Interdyscyplinarnego Pleneru 
Plastycznego w Marcyporębie, 
trwającego od 8 do 14 sierpnia 
2022 r. Artyści w swoich pracach 
zaprezentowali perełki przyrod-
nicze i kulturowe Małopolski, 
w tym również Gminy Brzeźni-
ca oraz Doliny Karpia. Obrazy 
prezentują drewniane kościoły 
w Marcyporębie, Tłuczani, So-
snowicach, dwór w Kopytówce, 
pałace w Paszkówce i Ryczowie, 
stare chałupy, stawy rybne w Do-
linie Karpia oraz walory Wisły 
i piękne małopolskie krajobrazy. 
Prezentowane dzieła powstały 
przy wykorzystaniu różnych 
technik malarstwa artystyczne-
go w stylach: olej, akryl, akwa-

rela oraz filc. Podczas wernisażu 
zaprezentowane zostały prace 
wszystkich uczestników plene-
ru, a byli nimi: Ewa Bartosz-Ma-
zuś, Ewa Cichoń, Bernadeta No-
wak, Sylwia Prażmowska-Kulig, 
Małgorzata Wójtowicz-Cichoń, 
Justyna Kryszpin-Żmuda, Ur-
szula Wajdzik, Irena Lurie-Chu-
dy, Andrzej Żmuda, Henryka 
Małgorzata Zawadzka, Kamila 
Popko, Kacper Żmuda, Ilona 
Primus-Ziarnowska, Zbigniew 
Jurczak, Józef Tomera i Stanisła-
wa Krzyżanowska.
   Wystawa powstałych prac 
prezentowana będzie od 14 
października do 15 listopada 
2022 r. Serdecznie zapraszamy 
do oglądania w godzinach pra-
cy Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
zaprosiło na Wernisaż wystawy „MAŁOPOL-
SKA OCZAMI ARTYSTÓW”, który odbył się 
w piątkowy wieczór 14 października 2022 r. 
w Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.
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Święto Ziemniaka w Tłuczani

   Partnerami tego lokalnego wy-
darzenia byli: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tłuczani oraz Rada 
Sołecka w Tłuczani, a współor-
ganizatorem Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy. Za-
proszenie na Święto Ziemnia-
ka przyjęli i swoją obecnością 
zaszczycili: Poseł na Sejm RP 
Andrzej Pająk, Wójt Gminy 
Brzeźnica Bogusław Antos, 
Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Brzeźnica Jadwiga Kozioł 

oraz członkinie Kół Gospo-
dyń Wiejskich z naszej gminy. 
Po krótkich przemówieniach 
i życzeniach dla Pań Gospodyń 
odbył się pokaz tańca Flamen-
co w wykonaniu grupy „Małe 
Sevillanki” prowadzonej przez 
instruktorkę Marzenę Lipińską 
i działającej w CKiP w Brzeź-
nicy. Dla zgromadzonej pu-
bliczności wystąpiła również 
Orkiestra Dęta z Tłuczani pod 
batutą Karola Pająka. Członki-

nie KGW w Tłuczani zadbały 
o to, żeby na stole królowały 
przeróżne ziemniaczane po-
trawy. Goszczą one na naszych 
domowych stołach często, ale 
odpowiednio przygotowane 
nie tuczą, dostarczają energii, 
regulują pracę jelit, są bogate 
w witaminy i obfitują w mi-
kroelementy. Istnieje bardzo 
dużo sposobów przyrządzania 
ziemniaków, a podczas tłu-
czańskiej imprezy można było 

skosztować 
m.in.: ziem-
n i a k ó w 
pieczonych 
w ziołach, 
pyz ziem-
niaczanych 
z mięsem, 
wulkanów 
ziemniacza-
nych, pą-
czusi ziem-
niaczanych, 

frytek, krokietów ziemniacza-
nych w sosie pieczarkowym, 
babki ziemniaczanej w sosie 
cebulowym, rolady ziemnia-
czanej z pieczarkami, rolady 
ziemniaczanej z mięsem oraz 
placków ziemniaczanych.
Organizatorzy przygotowali 
również konkurencje spraw-
nościowe, które dostarczyły 
wszystkim dużą dawkę emocji 
i śmiechu. Odbył się konkurs 
kulinarny na lepienie pierogów 

u k r a i ń -
skich. W tej 
konkuren-
cji I miejsce 
zajęła re-
prezentacja 
KGW Pasz-
kówka, II 
miejsce re-
prezentacja 
KGW Wy-
źrał i KGW 

Nowe Dwory, III miejsce za-
jęło KGW Łączany. Następnie 
uczestnicy mieli za zadanie 
wykonać lampion z dyni i tutaj 
musieli wykazać się pomysło-
wością i szybkością. Za wyko-
nanie tego zadania I miejsce 
otrzymali Senator Andrzej 

Pająk i Zofia Bolek z Paszków-
ki, II miejsce zajęły Agnieszka 
Bernaś i Justyna Ciapa z Tłu-
czani, III miejsce zdobyły Kry-
styna Gibek i Anna Folga z Łą-
czan. Ostatnim zadaniem było 
wyrzeźbienie pieczęci z ziem-
niaka. Tutaj I miejsce zdobyła 
Marzena Lipińska z Brzezinki, 
II miejsce Anna Gacek z Pasz-
kówki i III miejsce Irena Cze-
chowicz z Łączan. Zwycięzcy 

otrzymali pamiątkowe nagro-
dy m.in.: grę „Memory” - Skar-
by Gminy Brzeźnica i Divina, 
prezentującą walory przyrod-
nicze i kulturowe partnerskich 
gmin, która wydana została 
w ramach promocji projektu 
Polsko-Słowackie Spotkanie 

z Przyrodą i Kulturą.
Tegoroczna ziemniaczana bie-
siada trwała do późnych go-
dzin wieczornych, co świadczy 
o tym, że było pysznie, we-
soło i wspólnym rozmowom 
nie było końca. Dziękujemy 
wszystkim za liczny udział 
i pomoc w zorganizowaniu je-
siennego Święta Ziemniaka.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tłuczani po dwuletniej przerwie zaprosiło do 
udziału w obchodach Święta Ziemniaka, które odbyło się 8 października 
2022 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Tłuczani.
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125 lecie OSP w Paszkówce

   Wydarzenie rozpoczęło się 
uroczystą Mszą Świętą o go-
dzinie 14.00 w Kościele Pa-
rafialnym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Paszkówce. Od-
prawiona została ona w in-
tencji strażaków i ich rodzin. 
Następnie wszyscy udali się 

na boisko, by wziąć udział 
w drugiej części uroczystości. 
Miało miejsce rozdanie pa-
miątkowych statuetek, obda-
rowani zostali: Wójt Gminy 
Brzeźnica, Proboszcz Parafii 
w Paszkówce, Dyrektor Cen-
trum Kultury i Promocji, Ko-

mendant Gminny OSP, Koło 
Gospodyń Wiejskich, LKS 
Dąb Paszkówka, Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy 
Pobiedr. Wszyscy byli i obecni 
strażacy OSP również otrzy-
mali statuetki. Następnie od-
był się Międzygminny Turniej 

Mistrzów OSP, w którym bra-
ły udział drużyny z Bęczyna, 
Krzęcina i Marcyporęby. Po 
tych zawodach miała miejsce 
zabawa taneczna, która trwała 
do rana.

Paszkówka obchodziła wielkie święto, 125 lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożar-
nej, które odbyło się 27 sierpnia 2022 roku.
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   - Okres przygotowawczy 
był dość krótki, ale każdy 
miał też chwilę żeby trochę 
odpocząć i naładować bate-
rie na kolejne granie. Nasza 
drużyna rozegrała cztery 
gry kontrolne w których 
dwa razy okazale wygrali-
śmy i dwa razy schodziliśmy 
pokonani... reasumując jest 
O.K. - pisali na swoim FB piłka-
rze z Nadwiślanki przed rozpo-
częciem sezonu. 
   Drużyna wystartowała w je-
siennej rundzie bardzo mocno, 
wygrywając 6:0 z Amatorem 
Babica. Drugi wygrany mecz za-
kończył się jeszcze wyższym, re-
zultatem. Z Huraganem Inwałd 
nasi wygrali az 7:0! Derby, czyli 
mecz z Wisłą Łączany zakoń-
czył się wysokim zwycięstwem 
Nadwiślanki, bo aż 7:1. Do tego 
doszło wysokie zwycięstwo (6:2) 
ze Skawą Jaroszowice. Następne 
spotkania już nie były tak udane. 
Przegrana z wiceliderem tabeli 
Olimpią Chocznia (2:0). W ko-
lejnym spotkaniu Nadwiślanka 
uległa drużynie Znicza Sułko-

wice (3:0). W siódmej kolejce na 
własnym boisku NB przegrała 
z liderem tabeli, drużyną Bu-
rzy Roczyny (2:1). W następnej 
kolejce znów przegrana. Tym 
razem 4;3 z Kossową. Remis 
z Borowikiem Bachowice 3:3 
w kolejce 9 a przełamanie na-
deszło dopiero w meczu z Wi-
kliniarzem Woźniki, wygranym 
5:0. Nadwiślanka zajmuje 6 
miejsce z dorobkiem 16 punk-
tów. 
   Wisła Łączany jest na 7 miejscu 
z dorobkiem 14 pkt. W ostatniej 
kolejce zespół zremisował z Bo-
rowikiem Bachowice. Przełęcz 
Kossowa z 13 punktami zajmu-
je miejsce 9. W ostatniej kolejce 
drużyna zremisowała 4:4 ze Ska-
wa Jaroszowice.

   Na początku lipca zawodnicy 
MKK startowali w IV Mistrzo-
stwach Małopolski. W Kategorii 
K1 chłopców brąz zdobył Julian 
Monica, w kategorii K1 dziew-
czynek brązowy medal wywal-
czyła Emilka Mikołajek. W K1 
dzieci dziewczynek (2012) złoty 
medal zdobyła Zuzia Miśkiewicz 
a srebro Julka Sędor. W kategorii 
K1 młodziczek 4 miejsce wywal-
czyła Daria Kozioł. W K1 junio-
rów młodszych brąz zdobył Bar-

tosz Ochniak a w kategorii K1 
juniorek młodszych srebro wy-
walczyła Magdalena Miśkiewicz.
   Następnie ekipa kajakarzy 
z Łączan udała się na 28 Ogól-
nopolską Olimpiadę Młodzieży 
- Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w kajakarstwie kla-
sycznym na poznańską Maltę. 
Jak poszło naszym? Magdalena 
Miśkiewicz  zdobyła 9 miejsce 
(FA K-1 500m jun.mł.) i 9 miej-
sce (K-1 3km jun.mł.). Bartosz 

Co tam w A klasie?
Po 10 kolejce Nadwiślanka Brzeźnica jest na 6 
a Wisła Łączany na 7 miejscu tabeli. Przełęcz 
Kossowa zajmuje 9 miejsce. 

Jak radzą sobie nasi 
kajakarze?
Sporo bardzo interesujących sportowych doko-
nań mają za sobą kajakarze z Międzyszkolne-
go Klubu Kajakowego Łączany. 

Ochniak zakończył rywalizację 
w przedbiegach w K-1 500 i K-1 
1000m jun.mł. 
   W piątek 12 sierpnia na torze 
regatowym Brdyujście w Byd-
goszczy odbyły się MASTERS 
CANOE SPRINT WORLD 
CHAMPIONSHIP organizowa-
ne przez Kujawsko-Pomorski 
Związek Kajakowy. Mieliśmy 
tam swoich! Oto, jak się zapre-
zentowali:
dzień 1 - eliminacje
Marek Miśkiewicz - 4 miejsce na 
500m, 2 miejsce na 200m.
Zbigniew Seweryn - 2 miejsce na 
500m, 5 miejsce na 200m.
dzień 2 (finały na 500m)
Marek Miśkiewicz - 6 miejsce
Zbigniew Seweryn - 7 miejsce,
złoto - K4 
dzień 3 (finały na 200m)
Marek Miśkiewicz - 7 miejsce 
Z b i -
g n i e w 
S e w e -
ryn - 7 
miejsce.
   Sporo 
s u k -
c e s ó w 
z a n o -
tow a l i 
nasi na 
25 Mi-
s t r z o -
stwach 
Po l s k i 
M a -
sters. 
dzień 1 - 500m
Marek Miśkiewicz: I miejsce K4, 
II miejsce K4, III miejsce K1, 4 
miejsce - K2 
Zbigniew Seweryn: I miejsce K4 
mix, I miejsce K4, 4 miejsce - K2, 
5 miejsce -  K1 
dzień 2 - 200m  
Marek Miśkiewicz: II miejsce 
K1, I miejsce K4,
I miejsce K4
Zbigniew Seweryn: I miejsce K4, 
7 miejsce - K1.
   We wrześniowym CZECHO-
WICE CUP nasi poradzili sobie 
następująco
200m:
dzieci: K1 Zuzanna Miśkiewicz - 
4 miejsce, Julia Sędor - 5 miejsce, 

Oliwia Mikołajek - 8 miejsce, 
Emilia Mikołajek - 10 miejsce, 
Julian Monica - 9 miejsce, To-
masz Zaręba - DNF, Jakub Waw-
ro - 5 miejsce
K2 Zuzia / Emilka - 10 miejsce, 
Oliwia / Julka - 11 miejsce, To-
mek / Julek - 5 miejsce 
młodzicy: K1 Daria Kozioł - 5 
miejsce, K4 Daria Kozioł - 3 
miejsce 
juniorzy młodsi:
Bartosz Ochniak - 8 miejsce, 
Magdalena Miśkiewicz - 3 miej-
sce.
   17-18 września zawodnicy 
MKK brali udział w XXXVI Mi-
strzostwach Polski w Maratonie 
Kajakowym w Turawie. Wyniki: 
Marek Miśkiewicz - DNF, Mag-
dalena Miśkiewicz - 4 miejsce 
- 10,5km, Bartosz Ochniak - 21 
miejsce - 14km.

   Podczas XLII Ogólnopolskiego 
Sportowo - Turystycznego Ma-
ratonu Kajakowego im. Andrze-
ja Włosika MKK drużynowo 
zdobył 3 miejsce. Indywidual-
nie zawodnicy zaprezentowali 
się następująco: Marek Miśkie-
wicz - dyskwalifikacja, Bartosz 
Ochniak - 5 miejsce - 12km, 
Magdalena Miśkiewicz - II miej-
sce 8km, Tomasz Zaręba - 6 
miejsce - 200m, Julian Monica 
- I miejsce 200m, Jakub Gaudyn 
- I miejsce 200m, Zuzanna Miś-
kiewicz - I miejsce 200m, Emilia 
Mikołajek - I miejsce 200m, II 
miejsce K4 (Miśkiewicz, Miśkie-
wicz, Seweryn,  Kozioł) 2000m.
Gratulujemy!
(wyniki i zdjęcia z FB MKK)



Turniej Sołectw  w Chrząstowicach



   Wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: naukowej, spor-
towej i artystycznej. Wręczenia listów gratulacyjnych oraz sym-
bolicznych statuetek dokonali: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław 
Antos oraz Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga 
Kozioł. - Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję uzyska-
nych wyników i życzę dalszych sukcesów -mówił podczas wrę-
czania B. Antos.
   W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy stypendium 
za wyniki w nauce otrzymało 12 uczniów, za osiągnięcia nauko-

we - 2, artystyczne - 9, sportowe - 13. W Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Łączanach za wyniki w nauce stypendium otrzyma-
ło 7 uczniów a za osiągnięcia sportowe 9. 4 uczniów z Zespołu  
Szkolno – Przedszkolnego w Tłuczani otrzymało stypendia za 
wyniki w nauce. Za osiągnięcia artystyczne - 12, za sportowe 
- 2. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie 
może pochwalić się 8 stypendystami „za dobre wyniki w nauce”. 
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w  Paszkówce 
ma ich 13. Z kolei Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Sosnowicach ma ich 12 ale ma także 5 wyróżnionych za osią-
gnięcia naukowe oraz 2 za osiągnięcia sportowe.

Młodzi , zdolni, nagrodzeni!
Podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Gminy Brzeźnica wręczone zostały stypendia dla naj-
lepszych uczniów. Wyróżnienia otrzymało aż 111 uczniów szkół podstawowych z naszej gminy.


