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Niech nadchodzące 
Święta Narodzenia Pańskiego 
obfitują we wszelkie Łaski Boże.
Niech będą pełne wiary, 
nadziei i miłości, 
a nadchodzący Rok Pański 2022
przyniesie wszelką pomyślność 
w naszych rodzinach 
i w naszej Ojczyźnie

Jadwiga Kozioł
Przewodnicząca

Rady Gminy Brzeźnica 

Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą

Dyrektor CKiP w Brzeźnicy Kazimierz Mostowik
wraz z pracownikami
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Wywiad
Jestem dobrej myśli!

2021 to pierwszy, jeszcze nie 
pełny rok działalności nowego 
Centrum Medyczno - Rehabi-
litacyjnego. Co można powie-
dzieć o funkcjonowaniu Cen-
trum po tych kilku miesiącach?
- Zakończyła się największa in-
westycja w historii naszej gmi-
ny. O budowie nowego ośrodka 
zdrowia w Brzeźnicy mówiło się 
już od przynajmniej 30 lat. Kiedy 
przedstawiliśmy pierwsze plany 
budowy Centrum w obecnym 
kształcie pojawiły się wątpli-
wości, bo plany były zrobione z 
dużym rozmachem. Dobrze, że 
wtedy nie poddaliśmy się i do-
prowadziliśmy pomysły do reali-
zacji, bo dziś mamy w Brzeźnicy 
ośrodek zdrowia z prawdziwego 
zdarzenia, na miarę XXI wieku, 
a przede wszystkim na miarę 
potrzeb mieszkańców naszej 
gminy. Po kilku miesiącach dzia-
łalności docierają do mnie pozy-
tywne sygnały od mieszkańców. 
To najważniejsze. Sporo jest też 
pochlebnych opinii z zewnątrz. 
Jestem zadowolony przede 
wszystkim z tego, że wraz z 
nową i nowoczesną przestrzenią 
mieszkańcy otrzymali dostęp do 
szerszej oferty medycznej i reha-
bilitacyjnej. . A to jeszcze nie ko-
niec rozwoju tego miejsca. Mamy 
wreszcie stomatologów, optome-
trystę, kardiologa. Gabinety są 
dobrze wyposażone, obsługa jest 
kompetentna. Chciałbym, żeby 
w Centrum znalazły się jeszcze: 
poczta, apteka, usługi prawne i 
myślę że w niedługim czasie to 
nastąpi.
Przeżywamy kolejną falę pan-
demii. Brzeźnica przoduje w 
powiecie pod względem przy-
rostu liczby zaszczepionych.
- Mieszkańcy się zmobilizowali i 
skorzystali z darmowych szcze-
pień. Nie ma chyba innego spo-
sobu na powrót do normalnego 
życia. Taka postawa zaowocowa-
ła też wygraną w rządowym kon-
kursie „Rosnąca Odporność”. Do 
naszej gminy trafi milion złotych 

nagrody. Nie nagroda jest jednak 
najważniejsza a zdrowie i życie 
naszych mieszkańców. To do-
brze, że tylu mieszkańców posta-
nowiło się zaszczepić. Wspólnie z  
radnymi i sołtysami apelowałem 
o to na każdym kroku. Zwłaszcza 
w połowie roku, kiedy zagrożenie 
pozornie się zmniejszyło. 
Jaki jest pomysł na wykorzysta-
nie tego miliona?
- Środki przeznaczymy na po-
prawę dostępności niektórych 
usług. Koronawirus ciągle dyktu-
je warunki naszej pracy, naszych 
spotkań z mieszkańcami. Chce-
my poprawić dostępność urzędu 
gminy. Część pieniędzy przezna-
czymy na poprawę zdrowia na-
szych mieszkańców.
Jak pandemia wpłynęła na fi-
nanse gminy? 
- Muszę uczciwie przyznać, że nie 
odczuliśmy wpływu pandemii w 
znaczący sposób. Dzieje się tak 
dlatego, że w naszej gminie nie 
mam zbyt wielu płatników CIT. 
Dużą część naszych dochodów 
stanowią wpływy z podatku PIT. 
Poza tym otrzymaliśmy 1,6 mln 
złotych na pokrycie strat zwią-
zanych z mniejszymi wpływami 
do budżetu. Nasza sytuacja jest 
stabilna, nie wiemy jednak, co 
przyniesie przyszłość, bo jeste-
śmy teraz pod olbrzymią presją 
inflacyjną. Mamy nadzieję, że nie 
będzie źle i wspólnym wysiłkiem 
poradzimy sobie. Jestem dobrej 
myśli.
Gmina otrzymała sporo pie-
niędzy z programu Polski Ład. 
Jakie projekty zyskały uznanie 
rządu?
- Zgadza się. W dwóch transzach 
udało nam się pozyskać 12 mln 
złotych. Pieniądze wydamy na 
inwestycje związane z kanalizacją 
i zaopatrzeniem w wodę.
Jak zapowiada się 2022 rok?
- Mimo sytuacji, w jakiej przyszło 
nam żyć, planujemy jeszcze wię-
cej inwestycji niż w roku 2021. 
Budujemy salę gimnastyczną w 
Tłuczani. Na koniec 2022 roku 

każda gminna szkoła będzie już 
miała swoją salę gimnastyczną. 
Rozpoczynamy procedurę prze-
targowa na całkowicie nową sta-
cję uzdatniania wody, która zasili 
całą nasza gminę. Szacujemy, że 
koszt budowy wyniesie 7 mln zł. 
Przedsięwzięcie bardzo ważne i 
wyczekiwane przez mieszkań-
ców. Dzięki niej zabezpieczymy 
dostawy wody dla wszystkich 
mieszkańców na wiele lat. Bę-
dzie też mnóstwo mniejszych, ale 
bardzo potrzebnych inwestycji. 
Zarezerwowaliśmy w budżecie 
pieniądze na poprawę jakości 
powietrza w naszej gminie. W 
dalszym ciągu będziemy dopła-

cali do wymiany pieców na piece 
ekologiczne. W tym roku miesz-
kańcy mieli ogromne kłopoty z 
nabyciem odpowiednich kotłów 
i część pieniędzy nie została wy-
korzystana. Mam nadzieje, że w 
roku przyszłym nadrobimy to z 
nawiązką. W 2022 roku skoń-
czymy boisko wielofunkcyjne w 
Paszkówce. Miało być już goto-
we, ale wykonawca opuścił bu-
dowę i zmuszeni jesteśmy rozpo-
cząć procedurę przetargową od 
nowa. Będziemy się też starać o 
pieniądze na remont drogi, któ-
ra łączy „krajówkę” z Centrum 
Medycznym. Mimo tego, że koń-
czymy unijny projekt związany z 
funkcjonowaniem Domu Senio-
ra w Łączanach, miejsce to nie 
zaprzestanie swojej opiekuńczej 

i specjalistycznej działalności. Bę-
dziemy go dalej rozwijać z wyko-
rzystaniem środków rządowych 
oraz pieniędzy z budżetu gminy. 
Jak mieszańcy pewnie zauważyli, 
nasza gmina jest bardzo aktywna 
jeśli chodzi o szukanie pieniędzy 
poza budżetem gminy. Na pew-
no będziemy dążyli do sfinanso-
wania budowy i remontów dróg, 
chcemy pozyskać pieniądze dla 
szkół na profesjonalne programy 
edukacyjne, nie zapominamy też 
o prężnie działających w naszej 
gminie organizacjach. Pojawia się 
dużo programów i grantów, któ-
re mają wspomóc samorządy w 
trudnej sytuacji, spowodowanej 

pandemią. Przed nami następne 
nabory, nie zwalniamy tempa, 
będziemy się starać o kolejne 
środki na realizacje ważnych za-
dań dla naszych mieszkańców.
W gminie będzie to rok inwe-
stycji i wyzwań. A jaki będzie 
ten rok w naszych domach?
- Pragnę  żeby był to rok zdrowia 
i spokoju. Chciałbym, byśmy w 
końcu mogli normalnie podać 
sobie rękę, wyjść gdzieś razem, 
spotkać się bez strachu o zdro-
wie swoje i bliskich.  Życzę tego 
wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Mam 
gorącą nadzieję, że za rok zasią-
dziemy do wigilijnej wieczerzy 
bez strachu i niepokoju.

Z wójtem Gminy Brzeźnica Bogusławem Antosem rozmawia Łukasz Dziedzic.

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

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

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

Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne w Brzeźnicy

Szczepmy się!
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 przypo-
minamy, że NZOZ Kossowa (nowa siedziba NZOZ: Brzeźnica, 
ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 - Centrum Medyczno - Rhabili-
tacyjne) wykonuje szczepienia przeciw COVID-19. Ośrodek 
dysponuje wolnymi i szybkimi terminami. Zaszczepić się może 
każdy bez względu na to, do którego ośrodka zdrowia się zde-
klarował.
Zapisać się można:
- telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 690 943 475 
lub (33) 879 20 06 lub (33) 841 07 13,
- osobiście w siedzibie ośrodka,
- przez portal : pacjent.gov.pl
Godziny pracy punktu szczepień przeciw COVID-19
środa 13:00 - 17:00
piątek 13:00-17:00

Zachęcamy do skorzystania ze szczepień!

Rusza budowa 
sali w Tłuczani
Końcem przyszłego roku nowa sala gimna-
styczna przy szkole w Tłuczani powinna być 
gotowa!
   W dniu 5 listopada 2021 
roku Wójt Gminy Bogusław 
Antos podpisał umowę z  fir-
mą Budowa+ Tomasz Szybiak 
na budowę sali gimnastycz-
nej przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w  Tłuczani. 
W ramach zadania powstanie 
budynek o  powierzchni użyt-
kowej prawie 1000 metrów 

kwadratowych, z  funkcją sali 
gimnastycznej, towarzyszący-
mi pomieszczeniami szatni, 
zespołów sanitarnych, ma-
gazynów i  kotłowni. Co waż-
ne, sala gimnastyczna będzie 
obiektem ogólnodostępnym. 
Będzie z niego korzystać szko-
ła, a także mieszkańcy gminy, 
zwłaszcza Tłuczani. 

Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – 
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.
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   Zgodnie z przedstawionymi 
deklaracjami przez Dyrektora 
Oddziału GDDKiA w Krakowie 
Tomasza Pałasińskiego i Z-cy 
Dyrektora ds. Inwestycji Roberta 
Jakubiaka podczas tegorocznych 
spotkań w przedmiotowej spra-
wie Wójta Gminy Bogusława 
Antosa oraz Starosty Powiatowe-
go Eugeniusza Kurdasa rozpo-
częto postępowanie przetargowe 
na rozbudowę skrzyżowania  w 
miejscowości Nowe Dwory w 
ciągu drogi krajowej nr 44.
   Zainteresowani inwestycją wy-
konawcy mogą składać swoje 
oferty do 23 grudnia tego roku. 
Termin realizacji przebudowy 
określony został na 8 miesię-
cy od podpisania umowy i nie 

uwzględnia okresu zimowego.
   W ramach inwestycji przewi-
dziana jest rozbudowa skrzy-
żowania krajówki z drogami 
powiatową i gminną, w tym bu-
dowa pasa do lewoskrętu. Aby 
poprawić widoczność i upłyn-
nić ruch wybudowany zostanie 
lewoskręt od strony Krakowa w 
drogę powiatową. Budynek za-
słaniający widoczność zostanie 
rozebrany.
   Wloty drogi powiatowej i 
gminnej będą naprzeciwko 
siebie. Powstanie obustronny 
chodnik. Te zmiany mają na celu 
poprawę widoczności skrzyżo-
wania i zwiększenie bezpieczeń-
stwa ruchu wszystkich użytkow-
ników.

W końcu!
Interwencje i rozmowy przyniosły rezultaty.

   Odbiór, transport i utylizację 
w ramach podpisanej umo-
wy zlecono firmie Remonto-
wo-Budowlanej „RAGAR” z 
Krakowa, która zebrała 74,99 
ton (Mg) wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu 33 nie-
ruchomości. Koszt transportu 
i unieszkodliwienia został po-
kryty z budżetu Gminy Brzeź-
nica i wyniósł 28.994,13 zł.
   Akcja usuwania azbestu z 

terenu naszej gminy konty-
nuowana jest corocznie, w 
związku z tym zachęcamy 
wszystkich mieszkańców, po-
siadających na swoich nieru-
chomościach odpady niebez-
pieczne zawierające azbest, do 
składania wniosków o odbiór 
azbestu. Wnioski możn apo-
brać ze strony internetowej 
gminy.

75 ton mniej!
Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów 
zawierających azbest.

   Okazuje się, że honorowi 
krwiodawcy niosą pomoc nie 
tylko oddając krew! W trudnym 
czasie pandemii członkowie klu-
bu z naszej gminy włączyli się w 
wiele cennych inicjatyw. 
   Nasi krwiodawcy włączyli się 
w akcję „strażacy-medykom”, 
która polegała m.in. na zakupie 
i dostarczeniu pracownikom 
służby zdrowia maseczek i wody 
mineralnej. Starali się nieść po-
moc osobom, którym pandemia 
odebrała pracę i możliwość god-
nego życia. Do dzieci z rodziny 
zastępczej trafiły tez maskotki 
i książki zebrane przez krwio-
dawców. 
   925 strażaków wzięło udział 
w akcji pomocy dla Tomka, 
strażaka z PSP w Wadowicach, 
który zaraził się koronawirusem. 
Wśród tych, którzy pomagali, 
byli i nasi krwiodawcy. Łącznie 
w akcji udało się zebrać 400 li-
trów krwi!
   Jeśli chodzi o statystyki, to rok 
2021 nie był zły. W 2020 roku 
udało się zebrać 31,95 litrów 
krwi. Dzięki akcjom krwiodaw-
stwa w 2021  udało się jej zebrać 
aż 55,35 l krwi! Nasi krwiodawcy 
uzbierali już łącznie 400 litrów a 
dzięki nim 75 osób zarejestro-
wało się do bazy dawców szpiku 
kostnego. 

   W 2020 roku przeprowadzo-
ne zostały następujące akcje:  17 
stycznia -  I akcja poboru krwi w 
Zespole Szkolno Przedszkolnym 
w Brzeźnicy  (gospodarze akcji: 
OSP Brzeźnica), 18 kwietnia -  
II akcja poboru  krwi w WDK 
Paszkówka, 18 lipca-  III akcja 
poboru krwi w WDK  Sosno-
wicach  (tu również zbieraliśmy 
krew dla druha Tomka Latochy), 
17 października -  IV  akcja po-
boru Krwi w OSP Brzezinka 
podczas której po raz pierwszy 
przyjechał do nas nowy auto-
bus specjalistyczny przystoso-
wany do poboru krwi. Podczas 
tej akcji była przeprowadzona 
również rejestracja dla poten-
cjalnych dawców szpiku. Nieste-
ty, akcja 14 maja musiała zostać 
odwołana. Prócz tego zostaliśmy 
zaproszeni na otwarcie nowego 
Terenowego Oddziału RCKiK  
w  Wadowicach oraz braliśmy 
udział w Ogólnopolskiej Piel-
grzymce  HDK i  szpiku kostne-
go oraz  rodzin w Łagiewnikach. 
   W 2022 roku honorowi krwio-
dawcy planują nastepujące akcje: 
16 stycznia w OSP w Marcypo-
rębie, 13 marca w PSP w Wa-
dowicach, 10 kwietnia w WDK 
w Tłuczani, 17 lipca w Nowych 
Dworach i 16 października w 
Łączanach.

Działają bez przerwy
W dobie pandemii klub nie zamknął swojej 
działalności, wręcz przeciwnie! Cały czas był 
aktywny i zajmował się pomocą!
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   Za pozy-
skane środki 
finansowe wy-
remontowany 
zostanie 857 
m odcinek na-
wierzchni as-
faltowej, a tak-
że utwardzone 
pobocze drogi.
   Do postępo-
wania przetar-
gowego zgło-
siło się 5-ciu 
o f e r e n t ó w . 
Niebawem zo-
stanie podpi-
sana umowa i  jeżeli warunki pogodowe 
pozwolą jeszcze w tym roku zostanie wy-
konane zadania. Szacowany koszt inwe-
stycji to 264 685,16 zł.

Z diariusza 
Wójta
27 września
Spotkanie z projektantem w sprawie 
odwodnienia „Osiedla” w miejscowości 
Brzeźnica

7 października
Wywiad dla Telewizji Kraków w sprawie 
zbiorników wodnych na terenie Gminy 
Brzeźnica
Spotkanie Wójtów Gmin Doliny Karpia 
dot. bieżących spraw Stowarzyszenia

8 października
Spotkanie z projektantem dot. konsulta-
cji planu zagospodarowania przestrzen-
nego

10 października
Zjazd Oddziału Gminnego Związku  
OSP RP Brzeźnica 13.10.2021- Spotka-
nie w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Małopolskiego dot. Strategii 
Rozwoju Aglomeracji Krakowskiej

13 października
Uroczyste spotkanie z Dyrekcją placó-
wek oświatowych oraz wyróżnionymi 
nauczycielami związane z obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej

14 października
Inauguracja nowego roku szkolnego 
połączona z uroczystym ślubowaniem 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w 
Sosnowicach
Spotkanie z projektantem w sprawie 
odwodnienia „Osiedla” w miejscowości 
Brzeźnica
Spotkanie z projektantem dot. konsulta-
cji planu zagospodarowania przestrzen-
nego

18 października
Wizja lokalna w sprawie uszkodzenia 
dachu na budynku Domu Kultury w So-
snowicach
Spotkanie z projektantem dot. prac re-
montowych w  budynku administracyj-
nym GOPS i GCUW

19 października
Spotkanie z Zarządem OSP Bęczyn dot. 
doposażenia jednostki w 2022 roku

20 października
Udział w szkoleniu dla realizatorów 
programu profilaktycznego profilaktyki 
uniwersalnej UNPLUGGED 

   Zakres prac obej-
mował głównie 
odtworzenie znisz-
czonej nawierzchni 
i  utwardzenie po-
boczy. W  miejsco-
wości Łączany wy-
remontowano drogi 
na ul. Ogrodowej 
o  długości 306 mb, 
ul. Jaśminowej 42mb 
i  drogę wewnętrzną 
do Domu Seniora 
28mb. W miejsco-
wości Chrząstowi-
ce na długości 150 
mb wykonano re-
mont i  odwodnienie drogi wewnętrznej, 
a  na odcinku 700 metrów uzupełniono 

kruszywem pobocza drogi gminnej nr 
470029K.

Kilka remontów 
na koniec roku
To nie były wielkie remonty, ale małe za to bardzo potrzebne 
mieszkańcom. Na koniec roku gmina za własne pieniądze wy-
remontowała kilka najbardziej zniszczonych dróg. 

Będzie nowa droga
w Marcyporębie
Kolejną inwestycją drogową realizowaną w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg będzie remont drogi w Marcyporębie. 
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Z diariusza 
Wójta c.d.
Wywiad z przedst. Radia Kraków dot. Wę-
zła Komunikacyjnego przy Dworcu PKP 
w Brzeźnicy

25 października
Spotkanie z projektantem w sprawie do-
stosowania budynku urzędu gminy dla 
potrzeb osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

26 października
Wyjazd Komisji Planowania, Budżetu, 
Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego w celu sprawdzenia przygo-
towania placówek oświatowych i żłobków 
do nowego roku szkolnego 2021/2022
Posiedzenie Komisji  Planowania , Budże-
tu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego
Spotkanie z projektantem dot. konsultacji 
planu zagospodarowania przestrzennego

27 października
Spotkanie z projektantem dot. konsultacji 
planu zagospodarowania przestrzennego
XXXIV Sesja Rady Gminy 

28 października
Spotkanie z przedst. Spółki ABM dot. sieci 
kanalizacyjnej
Wizyta Partnerska w ZSP w Brzeźnicy w 
ramach Projektu Erasmus+

2 listopada
Spotkanie z projektantem  w sprawie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego

3 listopada
Spotkanie w sprawie konsultacji dot. pro-
jektu „Q-działaniu”

4 listopada
Wideokonferencja z udziałem Dyrektora 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 
oraz Wójtów Gminy Brzeźnica i Spytko-
wice
Udział w Forum Małopolski Zachodniej 
dot. rozwoju turystycznego tego regionu

5 listopada
Podpisanie umowy i przekazanie placu 
budowy na budowę sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Tłuczani
Spotkanie z projektantem  w sprawie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego

https://www.siepomaga.pl/walka-izy

   Do tej pory życie mojej siostry toczyło 
się całkowicie normalnie. Większość cza-
su poświęcała wraz z mężem wychowaniu 
czwórki dzieci: 4-letniego Witka, 7-letniej 
Hani, 9-letniego Wiktora oraz 11-letniej 
Tosi. Pracowała zawodowo. Wiodła spo-
kojne, szczęśliwe życie. Do momentu aż 
wkroczył do niego nowotwór…
   Podczas kąpieli Iza sama wykryła wypu-
kłość w prawej piersi. Natychmiast udała 
się do lekarza rodzinnego. Została skiero-
wana do Narodowego Instytutu Onkolo-
gii, gdzie przeprowadzono szereg badań 
w tym: rezonans magnetyczny, tomogra-
fię komputerową, badanie PET, badania 
krwi oraz szereg innych, niezbędnych 
badań. Po nich zapadła diagnoza – prze-
rażająca, burząca cały dotychczasowy 
spokój…
   U Izy zdiagnozowano trójujemnego 
raka piersi prawej w czwartym stadium 
zaawansowania i rozsiewem do wę-
złów chłonnych, klatki piersiowej, jamy 

brzusznej z miednicą oraz rozsiewem do 
wątroby i kośćca. 
   W sierpniu 2021 wyznaczono termin 
przyjęcia do Kliniki Onkologii Klinicz-
nej, gdzie Iza rozpoczęła chemioterapię. 
Niestety mimo leczenie nowotwór cały 
czas trawi organizm mojej siostry. Che-
mioterapia nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów… Dalszy rozwój choroby 
oznaczać będzie wyrok śmierci! 
   Jest możliwość wyleczenia – metoda 
ostatniej szansy – immunoterapia. Nie-
stety jest ona bardzo kosztowna i stąd mój 
apel do Was.
   Terapia musi być przeprowadzona jak 
najszybciej. Jest to walka z czasem. Życie 
albo śmierć. 
   Proszę, pomóż ocalić życie Izy. Pomóż 
ocalić ukochaną mamę, żonę, siostrę! 
Tylko z Waszą pomocą możemy tego do-
konać!
Joanna, siostra

Walka Izy!
U Izy – mamy czwórki małych dzieci – wykryto złośilwy 
nowotwór piersi! Trwa walka o życie, w której potrzebna jest 
pomoc! Razem jesteśmy w stanie uratować Izę! Jest możliwość 
wyleczenia, ale terapia jest bardzo kosztowna. Prosimy, prze-
czytaj poruszający apel:
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Z diariusza 
Wójta c.d.
8 listopada
Wideokonferencja z udziałem Wojewody 
Małopolskiego oraz przedst. Banku Go-
spodarstwa Krajowego dot. Rządowego 
Funduszu Polski Ład 

9 listopada
Udział w VI Posiedzeniu Konwentu Bur-
mistrzów, Wójtów i Starosty Wadowic-
kiego 

10 listopada
Spotkanie z projektantem, wykonawcą i 
inspektorem nadzoru budowlanego dot. 
przeglądu technicznego w ramach gwa-
rancji, budynku Centrum Medycznego w 
Brzeźnicy 
Spotkanie z projektantem  w sprawie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego

16 listopada
Spotkanie z zastępcą Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz Wójtów Gminy Brzeźnica 
i Spytkowice w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
Spotkanie z Radnymi Gminnymi oraz 
Sołtysem miejscowości Łączany dot. po-
działu środków funduszu sołeckiego

17 listopada
Spotkanie z projektantem, inspektorem 
nadzoru oraz wykonawcą dot. budowy 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Tłuczani

17 - 19 listopada
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski

22 listopada
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej

23 listopada
Posiedzenie Komisji  Planowania , Bu-
dżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego

24 listopada
XXXV  Sesja Rady Gminy 

25 listopada
Spotkanie z projektantem  w sprawie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego

30 listopada
Udział w wideokonferencji posiedzenia 
Zarządu Stowarzyszenia „Region Beski-
dy”

2 grudnia
Spotkanie z Wójtem Gminy Spytkowice 
oraz przedst. firmy transportowej Globus 
dot. komunikacji na trasie Spytkowice-Łą-
czany-Kraków 

7 grudnia
Spotkanie z Posłem na Sejm RP Krzyszto-
fem Kozikiem dot. bieżących spraw Gmi-
ny Brzeźnica

8 grudnia
Spotkanie z przedst. firmy Empol dot. re-
alizacji usługi zbiórki odpadów komunal-
nych z terenu Gminy Brzeźnica
Spotkanie z projektantem, inspektorem 
nadzoru oraz wykonawcą dot. budowy 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Tłuczani
Posiedzenie Komisji  Planowania , Budże-
tu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego

9 grudnia
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
Udział w uroczystym otwarciu nowej sie-
dziby Pogotowia Ratunkowego w Wado-
wicach
Podpisanie umowy na wykonanie remon-
tu dróg w miejscowościach Brzeźnica  i 
Marcyporęba 

10 grudnia
XXXVI  Sesja Rady Gminy

Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie 
Gminy Brzeźnica:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w  ewidencji gruntów 
i budynków   - 0,95 zł od 1 m2   powierzch-
ni,
b)  pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
- 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o  którym mowa w  ustawie 
z  dnia 9  października 2015  r. o  rewita-
lizacji (Dz.  U. z  2021  r. poz.  485  z późn. 
zm.), i położonych na terenach , dla któ-
rych miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o  przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w  życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie za-
kończono budowy zgodnie z  przepisami 
prawa budowlanego  - 3,40 zł od 1 m2  po-
wierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych - 0,86  zł od 1  m2  po-
wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - 22,50 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,
d)  związanych z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w  rozumieniu przepisów 
o  działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń  
-5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizację 
pożytku publicznego - 8,68 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, z wyłączeniem:
- zajętych na cele wypoczynkowe, dla któ-
rych stawka wynosi – 6,25 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
-  gospodarczych, zajętych na chów drob-
nego inwentarza, pomieszczeń składo-
wych, dla których stawka wynosi 3,20  zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-  stodół, dla których stawka wynosi - 
2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
-  garaży wolnostojących i  w budynkach 
gospodarczych, dla których stawka wynosi
- 6,90 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.
3. Od budowli 2% ich wartości określonej 
na podstawie art.  4  ust.  1pkt  3  i  ust.  3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Nowe stawki podatków
Rada Gminy uchwaliła nowe stawki podatków.



9taka malownicza gmina nr 4/2021

Edukacja

   Zakłada on podniesienie 
jakości pracy szkoły poprzez 
udział kadry pedagogicznej z 
placówki oświatowej w Brzeź-
nicy w szkoleniach zagranicz-
nych oraz mobilnościach typu 
„job shadowing” (obserwa-
cja na stanowisku pracy). Do 
ogłoszenia stanu epidemicz-

nego nauczycielom z brzeź-
nickiej szkoły udało się  zre-
alizować trzy mobilności: p. 
Danuta Tracz przeszkoliła się 
z tematyki edukacji włączają-
cej, a panie Anna Lang i Agata 
Stańczyk poznawały funkcjo-
nowanie i ciekawe rozwiąza-

nia edukacyjne stosowane w 
partnerskiej szkole w Dobje, 
w Słowenii. Z powodu pan-
demii koronawirusa projekt 
został prolongowany do końca 
maja 2022 roku i do tego czasu 
musimy zrealizować jego za-
łożenia. Chwilą wytchnienia 
w otaczającej nas od dwóch 

lat pandemicznej rzeczywi-
stości były tegoroczne waka-
cje. Mimo funkcjonujących w 
każdym kraju obostrzeń uda-
ło się zrealizować aż jedena-
ście mobilności — trzy kursy 
języka angielskiego na Malcie 
(panie: Anna Danek, Anna 

Knapik i Ewelina Woźniczka), 
dwa kursy dotyczące edukacji 
włączającej na Cyprze (panie: 
Agnieszka Błach i Monika 
Jezierska), cztery mobilności 
typu „job shadowing” (obser-
wacja na stanowisku pracy) 
w partnerskich szkołach na 
Malcie i w Hiszpanii (panie: 
Ewelina Kutermak, Małgorza-
ta Zielnik, Jolanta Wacław i 
Edyta Kłeczek). Nasza szkoła 

była też organizacją goszczą-
cą dla nauczycieli ze Słowenii 
i Hiszpanii, którzy podczas 
tygodniowych obserwacji 
życia szkoły wymieniali do-
świadczenia pedagogiczne z 
nauczycielami z ZSP w Brzeź-
nicy oraz uczestniczyli w co-
dziennym życiu szkoły biorąc 
udział w lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych. Zarówno dla 
uczniów jak i nauczycieli było 
to nowe, ciekawe i inspirujące 

doświadczenie.
  Celem projektu 
LEARN TO TE-
ACH BETTER 
jest podniesienie 
poziomu oraz 
jakości pracy 
szkoły poprzez 
p o d n i e s i e n i e 
kompetencji za-
wodowych jej 
pracowników
  Projekt współfi-
nansowany w ra-
mach programu 
Unii Europejskiej 
Erasmus+
D of i n a n s ow a -
nie projektu: 
20 566,00  EURO

Projekt Erasmus 
w cieniu pandemii

Od 1 września 2019 roku Zespół Szkolno—Przedszkolny w Brzeźnicy realizuje 
finansowany ze środków unijnych projekt LEARN TO TEACH BETTER.



10 taka malownicza gmina nr 4/2021

Edukacja

   Dwudziestu pięciu uczniów 
spędziło czas w miejscowości 
Długopole Zdrój w Kotlinie 
Kłodzkiej. Uczestnicy obozu 
zapoznali się z ideą wolonta-
riatu międzynarodowego, była 
to także okazja do wzmacnia-
nia umiejętności praktyczne-
go użycia języka angielskiego.
   Młodzież już po raz drugi 
wzięła udział w programie 
„Euroweek – szkoła liderów”. 
Jego uczestnicy uczą się jak 
szybko odnaleźć się w grupie, 
budować pozytywne relacje 
i unikać konfliktów, jak bu-
dować i wzmacniać poczucie 
zaufania pomiędzy członka-
mi grupy i jak w krytycznych 
sytuacjach przejąć rolę lidera, 
aby praca zespołowa zakoń-
czyła się sukcesem. Ich men-
torami w tej drodze są młodzi 
ludzie z całego świata, którzy 
przyjechali do Polski jako 
wolontariusze, zostawiając na 

jakiś czas swoje dotychczaso-
we życie i kariery zawodowe, 
aby podzielić się  z uczniami 
swoimi doświadczeniami, 
spojrzeniem na świat, entuzja-
zmem i otwartością, wreszcie 
pokazać, że praca dla innych 
daje satysfakcję i radość.
   Wolontariusze z różnych kra-
jów: Azerbejdżanu, Meksyku, 
Zanzibaru, Turcji   organizo-
wali mnóstwo interesujących 
zajęć, gier integracyjnych, za-
baw oraz wycieczkę do Kłodz-
ka.
J   ak podkreślają uczestnicy 
Euroweek wyjazd przyniósł 
wiele korzyści. Polepszył ich 
umiejętności komunikowania 
się w języku angielskim, do-
dał pewności siebie, pomógł 
z oswojeniem się ze stresem 
związanym z wystąpieniami 
publicznymi oraz pracą w gru-
pach.

Warsztaty językowe 
EuroWeek
Na przełomie listopada i grudnia uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Tłuczani wraz z na-
uczycielami – Panią Elżbietą Bednarz-Buda 
i  Panią Joanną Czyżowską wyjechali na obóz 
szkoleniowy „Euroweek – szkoła liderów”. 

   8 października 2021 r.  gru-
pa w składzie: Łucja Augusty-
niak, Maja Augustyniak, Zosia 
Augustyniak, Klara Kozłow-
ska, Wiktoria Szafran, Julia 
Augustyn, Wiktoria Maślona, 
Sandra Olszyńska, Zuzan-
na Sikorska, Jakub, Pawlik, 
Zuzanna Jamroz, Róża Sta-
nek  wzięła udział w przesłu-
chaniach konkursowych na  
XXVII Festiwalu Papieskim   
w Białym Dunajcu, wyśpiewu-
jąc nagrodę laureata konkursu 
w kategorii zespół kl. IV- VIII. 
   Kolejnym dużym sukcesem 
jest II miejsce w Małopolskim 
Konkursie Pieśni Patriotycz-
nych  „zaŚPIEWAJ I TY NIE-
PODLEGŁEJ”  w kategorii ze-
spół kl. I – IV.  Dziewczynki  w 
składzie:  Łucja Augustyniak, 
Maja Augustyniak, Zosia Au-

gustyniak, Klara Kozłowska 
oraz Wiktoria Szafran  wraz 
z opiekunami – p. Marią Sęk 
oraz p. Ryszardem Święchem  
nagrały utwór i  teledysk do 
piosenki pt. „Dziewczyna z 
granatem”. W głosowaniu in-
ternetowym dzięki głosom 
całej społeczności szkolnej 
zdobyły kolejne wyróżnienie – 
Nagrodę Publiczności. 
   IV edycja konkursu „zaŚPIE-
WAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” 
miała swój uroczysty finał 28 
października 2021 r. Laureaci 
oraz wyróżnieni uczestnicy 
konkursu zaprezentowali swo-
je utwory na gali koncertowej 
w pięknych wnętrzach Kopal-
ni Soli „Wieliczka”. W wyda-
rzeniu uczestniczyli wojewo-
da małopolski Łukasz Kmita, 
prezes zarządu Kopalni Soli 

Sukcesy zespołu 
wokalnego
Z przyjemnością informujemy o sukcesach 
szkolnego zespołu wokalnego działającego 
przy Szkole Podstawowej w Tłuczani. 

„Wieliczka” S.A. Paweł Nowak, 
małopolska kurator oświa-
ty Barbara Nowak, dyrektor 
Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka Jan Godłowski oraz 
dyrektor oddziału regionalne-
go Agencji Mienia Wojskowe-

go w Krakowie Przemysław 
Wierzba. 
   Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom i życzy-
my kolejnych sukcesów! 
Aneta Kowalska
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   Zawody przebiegały w spor-
towej atmosferze a szczegó-
łowe wyniki przedstawiamy 
poniżej:
SP Paszkówka – SP Tłuczań 
26:6
SP Brzeźnica – SP Tłuczań   
22:2
SP Paszkówka – SP Brzeźnica 
10:8
Końcowa klasyfikacja:

Chłopcy:
SP Paszkówka
SP Brzeźnica
SP Tłuczań
Gratulujemy naszym zawod-
nikom umiejętności i walki 
do końca o korzystny wynik.
Życzymy powodzenia w 
kolejnym etapie – półfinale 
powiatowym.

Gospodarzy reprezentowali: 
Emilia Antos, Weronika Dyr-
ga, Katarzyna Kucharczyk, 
Małgorzata Radoń, Kacper 
Antos, Michał Ślósarczyk oraz 
Jarosław Wieczorek. Turniej 
stał na dobrym, wyrównanym 
poziomie. Wszystkie mecze 

były rozgrywane zgodnie z 
zasadami rywalizacji fair-play. 
Do kolejnego etapu rozgrywek 
awansowała drużyna chłop-
ców w składzie: Kacper Antos, 
Michał Ślósarczyk i Jarosław 
Wieczorek zajmując I miejsce 
oraz Kacper Antos, który zajął 

Minikoszykówka
W dniu 8 grudnia w szkole w Paszkówce 
odbyły się gminne zawody w mini koszykówce 
chłopców. Gospodarzy reprezentowali ucznio-
wie: Bartłomiej Kowal, Leon Jaskowski, Alan 
Czarniak, Tymoteusz Kubit, Oliwier Gwóźdź, 
Patryk Kucharczyk, Dominik Lelek, Mateusz 
Kręcioch, Gabriel Łapa i Wiktor Słowik. Do 
rywalizacji przystąpiły drużyny ze szkół z 
Brzeźnicy i Tłuczani.

Tenis stołowy
W czwartek 25 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Sosnowicach odbyły się gminne zawody 
tenisa stołowego uczniów z klas VII i VIII. 

Jak do trgo doszło? Trener An-
drzej Żądło Wielki, w ramach 
przygotowań do Mistrzostw 
Polski U-15 zgłosił dziew-
czyny do zawodów. A, że ma 
super zawodniczki w dużej 
ilości, postanowił rozdzielić 
je na 2 drużyny. Obie prze-
szły elimincje z przytupem i 
wylądowały w rozgrywkach 
finałowych. W 1/4 finału jed-
na wygrała 2:1 z obrońcą ze-
szłorocznego tytułu Mistrza 
(FSA Kraków) 2:1, druga 3:0 

pokonała drużynę ze Słowacji. 
W 1/2 finału drużyny niestety 
trafiły na siebie i w regulami-
nowym czasie był remis 4:4. 
O zwycięstwie zadecydowa-
ły karne i tu więcej szczęścia 
miała drużyna I. W małym 
finale ( 3 miejsce) AKF Wisła 
Brzeźnica II pyknęła Radzi-
szowiankę, w dużym finale, 
AKF Wisła Brzeźnica pyknęła 
Kalwariankę. I tym oto sposo-
bem.... PUCHAR JEST NASZ. 
(inf. i  tofo FB AKF)

w rozgrywkach indywidual-
nych II miejsce. Gratulacje dla 
wszystkich uczestników i po-

wodzenia w dalszych etapach 
rozgrywek.

Dziewczyny 
najlepsze!
AKF Wisła Brzeźnica rocznik 2008/2009 
NAJLEPSZA w Międzynarodowym Mikołaj-
kowym turnieju seniorek! Dodatkowo Królo-
wą strzelców zostaje Nasza Emilia Sabuda a 
najlepszą zawodniczką Nikola Madejczyk!
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Wydarzenie

11 listopada

   Partnerami tego patriotycz-
nego wydarzenia byli: 51 Dru-
żyna Harcerska „Wędrownicy z 
Brzeźnicy, 17 Gromada Zucho-
wa „Dzielne Lwy” z Brzeźnicy 
oraz Klub Seniora z Brzeźni-
cy. Tegoroczne uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą w 
intencji Ojczyzny w Kościele 
Parafialnym pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Brzeźni-
cy, którą odprawił Proboszcz 
Ksiądz kanonik Adam Lenart. 
Narodowe Święto Niepod-
ległości jest najważniejszym 
świętem państwowym w ciągu 
całego roku. Obchodzone jest 
dla upamiętnienia 11 listopada 
1918 r., kiedy to Polska odro-
dziła się po 123 latach niewoli. 

Gminne obchody 103. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości postanowili-
śmy uczcić muzycznie. Tuż 
po zakończeniu Mszy Świętej 
odbył się Koncert „Znasz li ten 
kraj”, podczas którego można 
było usłyszeć najsłynniejsze 
arie i pieśni m.in.: Stanisława 
Moniuszki, Mieczysława Kar-
łowicza, Ignacego Jana Pade-
rewskiego oraz utwory forte-

pianowe Fryderyka Chopina, 
które wykonali wspaniali arty-
ści: ADRIAN DOMARECKI 
- tenor i EMILIA BERNAC-
KA-GŁOWALA - fortepian. 
Podczas koncertu po brzeź-
nickim Kościele roznosiły się 
przepiękne, muzyczne dźwięki, 
nadając obchodom doniosłego 
znaczenia. Ostatnim punktem 
wspólnego świętowania był 
przemarsz z Orkiestrą Dętą z 
Sosnowic pod batutą Stanisła-
wa Serwina pod pomnik „Ku 
czci poległych za Ojczyznę” 
znajdujący się na placu przy 
Urzędzie Gminy w Brzeźnicy. 
Tam nastąpiło uroczyste zło-
żenie kwiatów i zniczy przez 
delegację władz Gminy Brzeź-

nica, harcerzy, zuchów oraz de-
legacje ze szkół z terenu Gminy 
Brzeźnica.
   Poniżej przybliżymy Państwu 
sylwetki wspaniałych artystów, 
którzy uświetnili obchody 
Święta Niepodległości 11 listo-
pada 2021 r. w Brzeźnicy:
   dr Emilia Bernacka – pianist-
ka, lwowianka, swoje pierw-
sze doświadczenia muzyczne 
zdobywała w Specjalistycznej 

Szkole Muzycznej im. Salomei 
Kruszelnickiej we Lwowie (od-
powiednik Szkoły Talentów)  
gdzie otrzymała najwyższe wy-
różnienie - złoty medal (1996). 
Jest również absolwentką kra-
kowskiej Akademii Muzycznej 
(klasa fortepianu prof. Janiny 
Baster, 2002) oraz Studiów 
Podyplomowych w zakre-
sie kameralistyki na tej samej 
uczelni (specjalizacja: duet 
fortepianowy - dyplom z oceną 
celującą,2004). Doktor sztuk 
muzycznych (2019). Ceniony 

akompaniator m.in. na kur-
sach mistrzowskich prof. Ali-
son Pearce (z Royal Academy 

of Music w Londynie),  prof. 
M. Habeli (z La Haute école 
de Musique de Genève), prof. 
Evy Blahovej, Macieja Pietrasz-
ko (NYC Opera), egzaminach 
orkiestrowych Krakowskiej 
Filharmonii, ogólnopolskich i 
międzynarodowych konkur-
sach. Współpracuje z Muzeum 
Fryderyka Chopina i Narodo-
wym Instytut Fryderyka Cho-
pina w Warszawie w ramach 
cyklu Sztuka słuchania. Jako 
solista, kameralista i akom-
paniator koncertuje w kraju i 

zagranicą (Ukraina, Szwajca-
ria, Włochy, Niemcy, Szkocja,  
Francja, Czechy). Pianistka 

Proboszcz Parafii w Brzeźnicy, Wójt Gminy Brzeźnica oraz Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy byli organizatorami uroczystych 
obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się 11 listopada 2021 r.  
w Brzeźnicy.
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Rozmaitości

wystąpiła m.in. na zaprosze-
nie Filharmonii Rzeszowskiej, 
Filharmonii Krakowskiej oraz 
The Chopin Circle in Scotland. 
Współpracuje zarówno ze 
śpiewakami jak i instrumen-
talistami, z wyczuciem grając 
muzykę różnych epok, w tym 
współczesną (prawykonania 
utworów M. Jabłońskiego). 
Od 2001r. współpracuje z Fil-
harmonią Krakowską jako 
pianistka, często pełniąc funk-
cję współtwórcy programów 
edukacyjnych i koncertów dla 
młodych widzów. Od roku 
2013 pracuje na Wydziale Wo-
kalno-Aktorskim krakowskiej 
Akademii Muzycznej jako 
akompaniator. W 2019 roku 
uzyskała tytuł doktora sztuk 
muzycznych. W 2020 roku 
odznaczona nagrodą Rektora 
Akademii Muzycznej w Kra-
kowie.
   Adrian Domarecki (ur. 
1995r.) -  tenor,  student Aka-
demii Muzycznej im.Krzysz-
tofa Pendereckiego w Krako-
wie w klasie Prof. Katarzyny 

Oleś-Blachy. Od 2021 roku jest 
członkiem Programu kształ-
cenia młodych telantów Aka-
demia Operowa przy Teatrze 
Wielkim Operze Narodowej 
w Warszawie. Swój warsztat 
wokalny rozwijał pod okiem 
takich mistrzów jak  Ryszard 
Karczykowski, Mariusz Kwie-
cień, Marcel Boone, Zdzisław 
Madej, Urszula Kryger, Iza-
bella Kłosińska, Olga Pasiecz-
nik. Jest laureatem konkursów 
wokalnych o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym, 
m.in. Konkursu im. Ludomira 
Różyckiego w Gliwicach(III 
nagroda) czy Konkursu Ope-
retkowo-Musicalowego im.I. 
Borowickiej w Krakowie( I na-
groda) Od  2019 roku współ-
pracuje z Operą Krakowską, 
w 2020 roku debiutował partią 
Cassia w Otellu Giuseppe Ver-
diego, następnie występował 
jako Ferrando w Così fan tutte 
W.A.Mozarta czy Merkury w 
Orfeuszu w piekle J.Offenba-
cha.

   W trakcie lekcji wychowaw-
czych  uczniowie  poruszali 
tematykę „odwagi bez promi-
li”, wykonali wspólnie  plakaty 
obrazujące tegoroczne hasło. 
Włączyli się także w wykonanie 
prac konkursowych na lekcjach 
języka polskiego, plastyki i infor-
matyki.  Na zajęciach świetlico-
wych najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły także zmierzyli się z 
tegorocznym hasłem - wykonali  
prace plastyczne. Na korytarzu 
umieściliśmy gazetkę informa-
cyjną z kampanii No Promil-No 

Problem z tegorocznym hasłem 
oraz wystawę plakatów klaso-
wych.  Na lekcji języka angiel-
skiego uczniowie klasy VIII na-
grali filmik promujący kampanię 
w języku angielskim, zachęcając 
dorosłych do prawdziwej odwa-
gi, która lubi bezpromilowe kli-
mat .Uczniowie klasy VII  w ra-
mach naszych działań rozdawali 
ulotki i baloniki  kierowcom. Na 
stronie internetowej szkoły za-
mieszczone zostały informacje o 
kampanii, konkursach oraz zdję-
cia z  naszych działań.

No promil - 
no problem
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączanach jak 
co roku włączył się działania profilaktyczne w 
ramach IX Gminnego Tygodnia Profilaktycznego, 
którego tematem przewodnim było hasło „Praw-
dziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”.
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kultura

Artystyczne wtorki

   Podczas zajęć 30 listopada grupa dziecia-
ków uczęszczających na zajęcia plastyczne 
w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźni-
cy wykonywała zimowe skrzaty.    Podczas 

zajęć powstała cała ferajna świątecznych 
skrzatów, które różniły się między sobą 
dzięki różnorodnym motywom na skarpe-
tach, które dzieci przyniosły na spotkanie.
   Artystyczny wtorek 23 listopada 2021 r. 

w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
upłynął pod znakiem twórczej pracy z ko-
lorami. Powstały fantastyczne bajkowe ka-
mieniczki. Praca z dużymi formatami i pa-
stelami olejnymi spodobała się dzieciakom. 

Brawa dla małych artystek!!!
   Podczas artystycznego wtorku 16 listopa-
da 2021 r. zaproponowało dzieciakom wy-
konanie dyni. Dziewczyny świetnie uporały 
się z igłą i kordonkiem i uszyły swoje prze-
piękne dyńki.
Na zajęciach 9 listopada dzieciaki ręcznie 
tkały Ojo de dios (oko Boga), czyli amulet 
Indian z  meksykańskiego plemienia WI-
XARIKA. Indianie Huichol wymyślili tę 
formę sztuki, która  wyraża modlitwę, aby 
„Oko Boga” czuwało nad osobą, dla któ-

rej zostało stworzone. Amulet wykonany 
został przez wyplatanie wzoru na kształcie 
drewnianego krzyża. Dziewczyny dzielnie 
pracowały i powstały przepiękne kolorowe 
dekoracje.

   Głównym tematem spotkania 2 listopa-
da było malowanie jesiennych lampionów. 
Dzieciaki świetnie poradziły sobie z farba-
mi do szkła i stworzyły piękne dzieła. 
   Artystyczny wtorek 26 października 2021 
r. w Centrum Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy przebiegł jak zwykle twórczo. Na zaję-
ciach miało miejsce pacynkowe szaleństwo. 

Wszystko za sprawą uczestniczek sekcji 
plastycznej KREATYWNYM BĄDŹ, które 
stworzyły kolorowe lale. Było dużo pracy, 
ogrom fruwającej włóczki, sporo śmiechu 
ale i ogrom satysfakcji z końcowego efektu.
   Na wtorkowych zajęciach 19 październi-

ka 2021 r. dzieciaki wykonywały jesienne 
sowy. Potrzebowały do tego szyszek, kolo-
rowego filcu i inwencji twórczej. A zadanie 
to wcale nie było łatwe...
   Pierwsze zajęcia odbyły się 5 października. 
Na pierwszych zajęciach sekcji plastycznej 
Kreatywnym bądź była praca z gliną samo-
utwardzalną i ołówkiem. Dzieciaki dzielnie 
i z zapałem tworzyły swoje dzieła - miseczki 
w kształcie rybek, kotków i misiów. A to do-
piero pierwszy etap pracy z gliną.

Każdy wtorek w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, to wtorek arty-
styczny. Sami zobaczcie, jakie rzeczy wykonują Wasze pociechy pod okiem 
instruktorów Centrum!
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kultura

   Odwiedziły ich dzieciaki z Placówki Wsparcia Dziennego w 
Brzeźnicy i złożyły życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora, który obchodzony jest na całym świecie 14 listopada. 
Przyniosły również własnoręcznie wykonane upominki. Senio-
rzy byli zachwyceni i wzruszeni. Dziękujemy bardzo za pamięć!!!

Sympatyczna 
niespodzianka
Ogromna niespodzianka spotkała członków 
Klubu Seniora, którzy mieli spotkanie 18 
listopada 2021 r. w Izbie Regionalnej Doliny 
Karpia w Brzeźnicy.

Meksykańskie 
amulety

   Po przemiłym spotkaniu z dzieciakami, panie seniorki wypla-
tały również meksykański amulet Ojo de dios. Ręczne robótki 
przypadły Paniom do gustu i powstały piękne prace.

Podczas czwartkowych warsztatów z seniorami 
w Izbie Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy 
18 listopada 2021 r. wrażeń nie brakowało.

Czwartkowe przedpołudnie 25 listopada 2021 
r. w Izbie Regionalnej Doliny Karpia w Brzeź-
nicy upłynęło seniorom twórczo.

Świąteczne 
skrzaty

Na cotygodniowych warsztatach powstały świąteczne skrzaty, 
które wprowadzają nas powolutku w klimat bożonarodzeniowy.

Wyróżnienie!

- Nasza 38-letnia harcerska praca z dziećmi i młodzieżą na rzecz 
środowiska lokalnego została dostrzeżona i doceniona(...) Uwa-
żamy, że ten zaszczyt zawdzięczamy nie tylko własnej pracy, ale 
dziesiątkom młodych harcerzy, z którymi mieliśmy przyjem-
ność pracować. Czuwaj! - mówią uhonorowani. 
Gratulujemy! (inf. FB ZSP SP Brzeźnica)

12 grudnia wojewoda Łukasz Kmita wręczył 
hm. Małgorzacie Herzyk i hm. Zbigniewowi 
Herzykowi Brązowe Krzyże Zasługi, nadane 
przez Prezydenta RP. 
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   Firma, która nieprzerwanie od 
2003 roku zajmuje się produkcją 
szklanych ozdób, tworzy zarów-
no tradycyjne bombki choinko-
we, jak i formy o różnych kształ-
tach - mikołajów, bałwanków, 
aniołów, zwierząt, itp. Wszystkie 
łączy bogata, ręczna dekoracja 
i niepowtarzalne wzornictwo. 
Na początku uczestnicy wyjaz-
du wzięli udział w warsztatach 
malowania bombki choinkowej. 
Po rzetelnym wprowadzeniu i 
wybraniu koloru, seniorzy przy-
stąpili do ozdabiania bańki far-
bami akrylowymi i kolorowymi 
brokatami. Spod ich rąk wyszły 

przepiękne prace, które od razu 
trafiły do wypalania w piecu. W 
międzyczasie wyświetlony został 
film, pokazujący poszczególne 
etapy produkcji takich szkla-
nych ozdób. Zobaczyliśmy też 
jak bombka jest lakierowana, 
srebrzona przed zdobieniem i 
pakowana w specjalnej pakow-
ni. Byliśmy świadkami pakowa-
nia naszych własnoręcznie zdo-
bionych baniek. Na koniec był 
czas na odwiedzenie sklepiku 
fabrycznego, możliwość pooglą-
dania i zakupienia przepięknych 
ozdób świątecznych.

W fabryce
szklanych ozdób
Seniorzy z Brzeźnicy i Marcyporęby we środę 
10 listopada 2021 r. odwiedzili Fabrykę Ozdób 
Szklanych ARMAR w Bęble.

   Wzgórze tynieckie zaprasza do 
niezwykłej wędrówki w czasie i 
przestrzeni. Razem z przewod-
nikiem zwiedziliśmy dostępne 
dla turystów mury Klasztoru Be-
nedyktynów: kapitularz, kruż-
ganki i kościół, zagłębiając się w 
świat dawnych i współczesnych 
mnichów oraz ich życia. W kapi-

tularzu dokonywały się obrzędy 
przyjęcia na okres próbny - no-
wicjat zgłaszającego się kandy-
data i założenia przez niego ha-
bitu. Tutaj również było miejsce 
pochówku zmarłych mnichów, 
których ciała składano w krypcie 
pod posadzką. Do tego odno-
si się malowidło na północnej 

Wyprawa do Tyńca
Członkowie Klubu Seniora z Brzeźnicy i Mar-
cyporęby wybrali się na wycieczkę do Tyńca w 
piękną, jesienną środę 20 października 2021 r.

ścianie, przedstawiające śmierć 
Św. Benedykta. Dzieło, które św. 
Benedykt zapoczątkował w Sub-
iaco i na Monte Cassino w VI w., 
przetrwało całe wieki. Benedyk-
tyni z biegiem czasu rozszerzyli 
swą działalność na cały Kościół 
Zachodni. Do Polski przybyli 
oni w początkach chrystianiza-
cji, zakorzenili się i przetrwali, z 
pewną przerwą, aż do dzisiaj.
   Opactwo w Tyńcu jest najstar-
szym z istniejących klasztorów w 
Polsce, usytuowane na wapien-
nym Wzgórzu nad Wisłą. Ufun-
dował go najprawdopodobniej 
Kazimierz I Odnowiciel w 1044r. 
W II połowie XI w. powstał ze-
spół romańskich budowli: trój-
nawowa bazylika oraz zabudo-
wania klasztorne. Pod względem 
geograficznym Wzgórze Klasz-
torne należy do Wzgórz Tyniec-
kich na Pomoście Krakowskim, 
w obrębie makroregionu Bramy 
Krakowskiej. Zostało włączone 
w obszar Bielańsko-Tynieckiego 
Parku Krajobrazowego. Zbudo-
wane jest ze skał wapiennych, 
wznoszących się na wysokość 

233 m n.p.m. Do Wisły obrywa-
ją się pionową ścianą o wysoko-
ści około 20–30 m.
   Odwiedziliśmy również mu-
zeum klasztorne, znajdujące się 
w podziemiach i na parterze bu-
dynku dawnej biblioteki, które 
prezentuje wystawę stałą- zabyt-
ki związane z przeszłością klasz-
toru (XI – XVIII w.), obiekty ar-
cheologiczne i romańskie detale 
architektoniczne.
   Mieliśmy okazję zobaczyć też 
wystawę czasową: „Artysta-pro-
rok. Ikony Jerzego Nowosielskie-
go” oraz „We wspólnym domu” 
Anny i Cecylii Malik.
   Rejs po Wiśle był dopełnie-
niem zwiedzania tego magiczne-
go miejsca. Płynęliśmy z nurtem 
rzeki, podziwiając otaczający nas 
krajobraz, przepiękne Wzgórze 
Klasztorne, Skałki Piekarskie i 
mieniącą się jesiennymi barwa-
mi roślinność. Żal było odjeż-
dżać z tego magicznego miejsca, 
które uraczyło nas pięknem w 
czystej postaci, pozwoliło wyci-
szyć się i poczuć mistyczną at-
mosferę.
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   Tym razem odbyło się spotkanie literackie, podczas którego 
Panie czytały wiersze z cyklu „Dwanaście babskich gatunków” 
(potocznie 12 Bab), zbioru krótkich, dowcipnych satyr na ludz-
kie słabości i przywary, których autorem jest Antoni Kuchar-
czyk, znany pod pseudonimem Jantek z Bugaja, chłopski literat 
z Gminy Brzeźnica żyjący w latach 1874-1942.

   Powstały wspaniałe kompozycje i cudne różyczki z... koloro-
wych, jesiennych liści.

12 bab
Członkowie klubu seniora spotkali się znowu 
w czwartek 21 października 2021 r. w Izbie 
Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy. 

Jesienne kompozycje
We wtorek 19 października 2021 r. w Izbie 
Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy miały 
miejsce ręczne robótki z Paniami Seniorkami 
z Klubu Seniora.

   Uczestnicy mieli okazję poznać 
panią Bogusławę Godzik – zie-
larkę – pasjonatkę, która przyje-
chała do Brzeźnicy z ciekawym 
wykładem dotyczącym świata 
ziół. Pani Bogusława od wielu lat 
prowadzi gospodarstwo rolno-
-zielarskie w Jurczycach, które 
obecnie jest certyfikowanym i 
ekologicznym gospodarstwem 
z bioróżnorodnymi uprawami 
owoców, warzyw i ziół. Do go-
spodarstwa zalicza się las, przy-
domowy sad oraz hodowla kur 

(w tym perliczek), królików, a 
nawet owcy. Wyspecjalizowała 
się w przygotowywaniu suszo-
nych owoców i ziół, z których 
tworzy ciekawe kompozycje 
smakowe. Pani Godzik prowa-
dzi gospodarstwo agroturystycz-
ne oraz uczestniczy w projekcie 
„Zagrody Edukacyjnej”.
   Podczas spotkania można było 
dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy o różnych rodzajach ziół i 
ich zastosowaniu oraz wspoma-
ganiu układu oddechowego. 

Rzecz o ziołach
Członkowie klubu seniora działającego przy 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
spotkali się w środę 1 grudnia 2021 r. w Izbie 
Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy.

Tematem przewodnim artystycznego wtorku z Centrum Kul-
tury i Promocji w Brzeźnicy 7 grudnia 2021 r. był solny anioł. 
Dzieciaki lepiły anioły i inne świąteczne ozdoby z masy solnej. 
W ruch poszły wałki i trzeba przyznać, że uczestniczki zajęć 
świetnie sobie poradziły z zadaniem. A fruwająca wszędzie 
mąka była niezłą atrakcją wtorkowego spotkania. Pierwszy etap 
za nami! Teraz wypiekanie i malowanie w etapie drugim.
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   Zespół juniorów starszych A1 
punktował jak na zawołanie.W 
ośmiu ligowych potyczkach 
zdobyli aż dwadzieścia jeden 
punktów, co dało im w rundzie 
jesiennej 2 miejsce w ligowej 
tabeli Małopolski Zachod-
niej (powiat wadowicki, suski, 
oświęcimski, chrzanowski). Co 
ciekawe więcej tylko o „jedno 
oczko”zapisali na swoim koncie 
jedynie piłkarze Unii Oświęcim  
z którymi na wiosnę „Młode 
Dęby ” będą walczyć o awans 
do najwyższej ligi Małopolskiej. 
Warto wspomnieć że młodzi pił-

karze Dębu Paszkówka to dru-
żyna która strzeliła w lidze naj-
więcej bramek i najmniej przy 
tym tracąc (45:6)!! Dla chłopców 
było to solidne przetarcie w po-
jedynkach z dobrymi zawodni-
kami. Awansując postawiliśmy 
sobie jasno cel w lidze wyżej. 
Ten cel jest osiągnięty i to bar-
dzo cieszy. Młodzi zawodnicy 
mają swoje ambicje i nadzieje na 
dalszy rozwój. Ja robię wszystko 
co w mojej mocy aby te nadzieję 
spełnić –mówi trener piłkarzy 
Dębu Piotr Bolek. Dlatego inwe-
stujemy w nich, staram się prze-

kazać im swoją wiedzę. Od nich 
zależy, czy wykorzystają to i jeśli 
dołożą ambicje i chęci, to coś z 
tego może być. Młodzi zawodni-
cy grali bardzo dobrze i powta-
rzalnie. Trzeba jednak pamiętać, 
że wciąż mają po 16-18 lat i jesz-
cze sporo szkolenia przed nimi. 
Sami też muszą myśleć o tym, 
jaka jest dla nich odpowiednia 
droga –dodaje trener Piotr. Mu-
szą zacząć skupiać się na profe-
sjonalizacji swojego stylu życia. 
Cały czas nad tym pracujemy, 
ale to ich nastawienie będzie naj-
ważniejsze i nie chodzi tu tylko 

o piłkę, ale przede wszystkim o 
szkołę i sprawy pozasportowe. 
Aby osiągnąć sukces, muszą na 
wielu płaszczyznach prezento-
wać się na wysokim poziomie 
–podsumowuje grę oraz  sezon 
jesienny prezes Dębu Paszków-
ka Artur Znaj.
   Teraz młodzi piłkarze mają 
przerwę w rozgrywkach ale spo-
tykają się w tygodniu na krót-
kich grach aby nie zapomnieć 
drogi, jaką obrali. Za nami 
ogólnie bardzo dobry sezon je-
sienny. Cieszymy się z prezesem 
Dębu, że chłopcy tak fajnie się 

rozwijają i jesteśmy przekonani, 
że jeśli nadal będą tak sumien-
nie pracować, to bez wątpienia 
poradzą sobie na wiosnę. Nie 
zapominamy jednak o pracy, 
jaką trzeba włożyć w to, aby ce-
giełka po cegiełce budować coś 
dużego i wychować pełnowar-
tościowego człowieka i piłkarza, 
na czym dalej mamy zamiar się 
koncentrować. Dziękuję moim 
zawodnikom za ten sezon i mam 
nadzieję że w kolejnym tego za-
angażowania również im nie 
braknie –podsumował trener 
młodych piłkarzy Dębu Piotr 

Bolek.
Drużynę Dębu reprezentowali:
Bramkarze : Michał Rudecki , 
Igor Adamus
Piłkarze: Mateusz Tyrała, Ja-
kub Cholewa, Kacper Wołczyk, 
Rafał Babski, Witold Znaj, Łu-
kasz Zawiła, Jędrzej Znaj, Filip 
Bruzda, Cholewa Kacper, Lenik 
Sebastian, Kapusta Tomasz, Ko-
zik Michał, Adamus Radosław, 
Chmura Mateusz, Tadeusz 
Oleksy, Karol Sikora, Szymon 
Orzechowski, Michał Hardek.

 „Młode Dęby  ”jedną noga w Małopol-
skiej lidze Juniora Starszego 

To była świetna runda jesienna w wykonaniu młodych piłkarzy Dębu Paszkówka.
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   Przedsięwzięcie zrealizowa-
ne zostało w ramach progra-
mu Teatr Polska, który już po 
raz trzynasty wystartował w 
podróż po Polsce z nadzieją 
na żywy kontakt z widownią. 
Teatr ten powstał, by skracać 
dystans między teatrem insty-
tucjonalnym, a publicznością 
z miejscowości, gdzie takiego 
teatru nie ma.
   Spektakl, który obejrzeliśmy 
na sali widowiskowej nasze-
go centrum, to oryginalne 
połączenie zdjęć filmowych, 
obrazujących buriackie obrzę-
dy, stand-upu i dramatu. Do-
pełnieniem całości jest gra na 
autentycznych syberyjskich 
instrumentach i fantastyczny 
śpiew. Inscenizacja ukazuje 
świat, w którym rytuały sza-
mańskie przeplatają się z rytu-
ałami dnia powszedniego.
   To opowieść o historii Moni-
ki i Aruna oraz o codziennym 
życiu szamana Baira. Stanowi 
ponadto sposobność do pod-
jęcia tak ważkich tematów jak 
powrót do własnych korzeni, 
poszanowanie przodków i ich 
wpływ na nasze doczesne ży-
cie. Z jednej strony porusza i 
skłania do refleksji, z drugiej 

zaś, okraszona ironicznym 
dowcipem Aruna, prowokuje 
do uśmiechu. Jednakże co naj-
ważniejsze, ich wspólnie opo-
wiedziana historia, bez reszty 
wciąga i od pierwszych chwil 
przenosi widza w bezkres za-
bajkalskich stepów. Arun jest 
współautorem scenariusza 
spektaklu i towarzyszem Mo-
niki w aktorskiej przygodzie. 
Ona, aktorka i reporterka, po-
jechała na wschód, bo kiedyś, 
po cudem przeżytym wypad-
ku, obiecała sobie, że zobaczy 
Bajkał, stepy i właśnie tam 
znajdzie odpowiedź na drę-
czące ją pytania.
On, pisarz i podróżnik, zapra-
gnął dowiedzieć się jak tam, 
na wschodzie, rzeczy mają się 
naprawdę.
Kilka lat później po raz pierw-
szy natknęli się na siebie na 
ulicach Warszawy. Okazało 
się, że ich osobne życiowe hi-
storie połączył pewien, żyją-
cy osiem tysięcy kilometrów 
stąd, mężczyzna.
Wioska Czełutaj, położona 
niedaleko rosyjsko-mongol-
skiej granicy była miejscem 
życia Baira Rinczinowa, 
uważanego za jednego z naj-

   Na początku odwiedzili Apilandię czyli Interaktywne Cen-
trum Pszczelarstwa w Kleczy Dolnej, które jest jedynym miejsce 
w Polsce, gdzie w tak profesjonalny sposób promuje się temat 
pszczół i tajniki ich życia. Następnie przyszedł czas na prze-
jażdżkę kolejką wadowicką Szlakiem Karola Wojtyły - Śladami 
Ojca Św. Jana Pawła II. Odwiedzili Klasztor Karmelitów Bosych, 
Kościół Św. Piotra i Pawła oraz Park Miejski w Wadowicach.

Szaman
W piątkowy wieczór 15 października 2021 
r. Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
gościło w swoich progach Teatr Warsawy ze 
spektaklem reporterskim „Szaman” w reżyserii 
Moniki Mariotti.

mocniejszych buriackich sza-
manów. Arunowi udało się 
zamieszkać w domu Baira i 
przez kilka miesięcy czynnie 
uczestniczyć w codziennym 
życiu rodziny Rinczinowów. 
Monika zaś, miała zostać w 
Czełutaju raptem kilka dni – 
bywa tam do dzisiaj i do dzi-
siaj jest jedyną białą kobietą, 
której udało się na poważnie 
wniknąć w subkulturę tam-
tejszych szamanów. Arun 
Milcarz to showman, a jego 
relacja przypomina stand-up, 
w którym ważny jest humor, 
więź z widzem. Szczerość i 
spontaniczność, w połączeniu 
z bardziej „teatralną” częścią 
w wykonaniu Moniki Mariot-
ti, dają ciekawy efekt. Aktor-
ka gra ostro, emocjonalnie, 

wzbogacając całość pięknym 
śpiewem – w języku rosyjskim 
i – co zaskakuje większość słu-
chaczy – po buriacku. W „Sza-
manie”, śpiew alikwotowy wy-
pełnia całą przestrzeń teatru. 
Muzyka autorstwa Michała 
Lamży przyćmiewa momenta-
mi słowną opowieść. Spektakl 
opowiada o łączności z naszy-
mi dziadkami, pradziadkami 
i o energii, która płynie z sza-
cunku do nich, z wzajemnej 
miłości. Przypomina nam, by 
pamięć o naszych przodkach 
była cały czas żywa. Jest na 
pewno warty zobaczenia. Po 
zakończeniu tego niecodzien-
nego widowiska jeszcze długo 
na sali widowiskowej trwały 
rozmowy z aktorami.

Szlakiem 
Papieża
Seniorzy z Gminy Brzeźnica intensywnie 
podróżują i odwiedzają ciekawe zakątki na-
szego regionu. Członkowie Klubu Seniora w 
Brzeźnicy i Domu Seniora w Marcyporębie 13 
października 2021 r. odwiedzili Wadowice, 
podążając Szlakiem Karola Wojtyły.
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W szczególności:
• wdrożyliśmy i wypromowa-
liśmy Program Marki Lokalnej 
Dolina Karpia poprzez znako-
wanie produktów i usług wy-
korzystujących zasoby Doliny 
Karpia. Do tej pory znak marki 
lokalnej posiada 18 podmio-
tów z obszaru Doliny Karpia: 
19 produktów i 14 usług tj. karp 
wędzony 
i karpie w zalewach octowych ze 
Skarby Doliny Karpia, miód rze-
pakowy nektarowy z Pasieki na 
Zastawiu, miód wielokwiatowy 
z Pasieki u Wojtka, olej lniany i 
rzepakowy z gospodarstwa rol-
nego „Oleje prosto z Pola”, krów-
ka zatorska, wafelki zatorskie, 
landrynki zatorskie oraz lody 
zatorskie od Lolly Polly, mąka 
orkiszowa i ziarno orkiszu od 
Diogra, lody Revel – smaki Doli-
ny Karpia oraz chleb Revel z Do-
liny Karpia z  Restauracji Revel, 
warsztaty pszczelarskie w Pasie-
ce na Zastawiu, warsztaty z pro-
dukcji krówki zatorskiej w Lolly 
Polly, spływy kajakowe z kajaki-
-na-wisle.pl oraz kajaki-na-ska-
wie.pl, menu Doliny Karpia w 
Restauracji Revel, menu regio-
nalne w Restauracji RESTO i 
TARNIÓWKA, stoisko produk-
tów lokalnych w Supermarkecie 
Hana, wypożyczalnia rowerów 
w BonBon, wycieczki ornitolo-
giczne z Towarzystwem na rzecz 
Ziemi, a także oferty noclegowe 
w Molo Resort, Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Ranczo w 
Dolinie Karpia”, Villi Natura 
oraz Radocza Park Actove&Spa. 
Znak marki, przyznawany przez 
Kapitułę marki lokalnej Dolina 
Karpia w skład której wchodzi 
m.in. pani Ewa Wachowicz, 

jest gwarancją smaku, jakości i 
związku z Doliną Karpia!
• rozwinęliśmy i wypromowali-
śmy Ekomuzeum Doliny Kar-
pia, które zaprasza w ciekawe 
zakątki, gdzie można podziwiać 
malownicze krajobrazy, poznać 
unikatową przyrodę, dowiedzieć 
się, na czym polega gospodar-
ka stawowa oraz posmakować 
lokalnej kuchni, szczególnie 
potraw z wyjątkowych, hodo-
wanych na miejscu ryb. Eko-
muzeum to także okazja do spo-
tkania z pasjonatami, którzy nie 
tylko opowiadają o swojej dzia-
łalności, prezentują niezwykłe 
wyroby ale też uczą jak można 
je zrobić samemu. Ekomuzeum 
zrzesza miejsca 
i ludzi z pasją, dla których eduka-
cja regionalna i zrównoważony 
rozwój Doliny Karpia, to nie tyl-
ko pomysł na biznes. Na chwilę 
obecną w ramach Ekomuzeum 
jest zrzeszonych 39 podmiotów 
z obszaru LGD.
• przygotowaliśmy System Iden-
tyfikacji Wizualnej Doliny Kar-
pia, stanowiący kompendium 
wiedzy w zakresie realizacji 
wspólnej promocji Doliny Kar-
pia przez Stowarzyszenie, gmi-
ny i instytucje kultury. Księga ta 
pokazuje jak powinny wyglądać 
materiały promocyjne, gadżety 
i infrastruktura turystyczna w 
gminach Doliny Karpia poprzez 
odpowiednie stosowanie znaku 
Doliny Karpia i piktogramów 
gmin wraz z wizualizacją kolo-
rystyczną. To właśnie zgodnie 
z Systemem Identyfikacji Wi-
zualnej Doliny Karpia powstały 
przestrzenne karpie w każdej z 
gmin Doliny Karpia oraz zostało 
obrandowanych 35 przystanków 

znajdujących się w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie w po-
szczególnych gminach Doliny 
Karpia – na przystankach może 
odnaleźć nie tylko obowiązkowe 
elementy z SIW Doliny Karpia, 
ale także treści informacyjne 
oraz rebusy na temat Doliny 
Karpia.
• zorganizowaliśmy już po raz X 
Targi Turystyczne Doliny Karpia 
czyli dzień otwarty atrakcji tury-
stycznych Doliny Karpia, które 
tego dnia można zwiedzić bez-
płatnie albo po promocyjnych 
cenach. W tym dniu obowiązuje 
Paszport Doliny Karpia, stano-
wiący rodzaj wstępu do poszcze-
gólnych atrakcji znajdujących się 
w we wszystkich 7 gminach Do-
liny Karpia. To również impreza 
plenerowa na Rynku w Zatorze, 
podczas której odbywają się 
liczne degustacje kulinarne, wy-
stępy artystyczne czy zabawy dla 
dzieci. Targi Turystyczne Doliny 
Karpia promują unikalny ob-
szar Doliny Karpia, jego walory 
przyrodnicze, kulturowe i histo-
ryczne, a także produkty lokal-
ne Doliny Karpia. Ze względu 
na wyjątkowy charakter wpisał 
się już na trwale w kalendarz 
imprez lokalnych, a także stał 
się ważnym wydarzeniem  kul-
turalnym na mapie Małopolski. 
Poprzez organizację imprezy 
rozwijana jest oferta turystyczna 
obszaru, budowana jest świado-
mość mieszkańców w zakresie 
potencjału Doliny Karpia oraz 
rozwijana jest współpraca pod-
miotów z sektora publicznego i 
prywatnego w zakresie rozwija-
nia marki lokalnej Doliny Kar-
pia.
   Nie zaprzestaliśmy działań na 

rzecz produktów lokalnych Do-
liny Karpia!
• braliśmy udział w rejestracji 
kolejnych produktów na Liście 
Produktów Tradycyjnych. Obec-
nie w Dolinie Karpia mamy 12 
tradycyjnych produktów: karp 
zatorski, karp osiecki, karp za-
torski wędzony, prażonki polań-
skie, kaszana – kiszka z kapustą 
zasmażaną, sernik królewski, 
fileciki z karpia w pomidorach, 
kładzionki ziemniaczane wita-
nowickie, obwarzanki pobiedr-
skie, pulpeciki z karpia w zalewie 
octowej, karp w zalewie octowej, 
radoczański jabłecznik.
• promowaliśmy produkty lo-
kalne na wydarzeniach promo-
cyjnych organizowanych na ob-
szarze Doliny Karpia (Festiwal 
Doliny Karpia), poza nią (Mało-
polski Festiwal Smaku, Wigilijny 
Małopolski Smak, Targi Agro-
turystyki i Turystyki Wiejskiej 
w Kielcach) oraz zagranicznych 
(Targi GruneWoche w Berlinie, 
Targi Spożywcze w Turynie).
• wdrożyliśmy Program Mar-
ki Lokalnej Dolina Karpia i 
oznakowaliśmy 19 produktów 
znakiem marki lokalnej Dolina 
Karpia, dzięki któremu wzmac-
niamy świadomość lokalnej 
społeczności w zakresie jako-
ściowych produktów z Doliny 
Karpia oraz przyciągamy klien-
tów do zakupu produktów lokal-
nych Doliny Karpia.
• rozwinęliśmy systemy sprze-
daży bezpośrednich ryb, co po-
zwoliło na podniesienie jakości 
sprzedawanych ryb i produktów 
rybnych z Doliny Karpia.

Rozwój turystyczny 
Doliny Karpia
W ramach projektów współpracy i projektów własnych Stowarzyszenie Dolina Karpia  przeprowadziło 
szereg działań informacyjnych, promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność w kierunku wyko-
rzystania potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu pod względem turystycznym. 
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stało zrealizowanych lub jest 
w trakcie realizacji 112 pro-
jektów wybranych w ramach 

konkursów organizowanych 
przez LGD.
Środki te trafiły w ręce pod-
miotów gospodarczych, gmin, 
instytucji kultury, parafii,  
stowarzyszeń oraz podmiotów 
z sektora rybactwa działają-
cych na terenie LGD.
   Ponadto Stowarzyszenie Do-
lina Karpia dotychczas zreali-
zowało lub jest w trakcie re-
alizacji 8 operacji własnych, 6 
projektów współpracy (w tym 
2 międzynarodowych) oraz 3 
projektów grantowych.
To nie koniec sukcesów!
Stowarzyszenie Dolina Karpia 
mogło ubiegać się o dodat-
kowe środki do budżetu LSR 
w ramach PROW 2014-2020 
w maksymalnej wysokości 
478  000 EURO. Stowarzysze-
nie złożyło wniosek o zmianę 
LSR 
w zakresie podwyższenia bu-
dżetu, który został wstępnie 
zaakceptowany. Dodatko-

we środki w kwocie 478  000 
EURO zostaną przeznaczone 
na następujące przedsięwzię-

cia:
- Przedsięwzięcie 1.2.2 
„Wsparcie działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich 
(w ramach podejmowania 
działalności gospodarczej)” 
– 175 000,00 EURO (700 000 
zł), 
- Przedsięwzięcie 2.1.1 „Two-
rzenie przestrzeni do wspól-
nych spotkań” – 303  000,00 
EURO (1 212 000 zł).
   Nabory na w/w przedsię-
wzięcia zostaną ogłoszone 
niezwłocznie po zaakcepto-
waniu przez Komisję Europej-
ską projektowanych zmian w 
PROW 2014-2020 oraz pod-
pisaniu aneksu do umowy 
o warunkach i sposobie reali-
zacji strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-
łeczność.
Zachęcamy do aplikowania o 
środki w planowanych nabo-
rach.

   Poprzez realizację ponad 140 
przedsięwzięć wykonaliśmy 
większość założeń zapisanych 
w Strategii Rozwoju Lokalne-
go Kierowanego przez Spo-
łeczność na lata 2014-2020 dla 
obszaru Doliny Karpia (LSR) 
w ramach środków PROW i 

PO RiM 2014-2020.
Jak wdrażaliśmy LSR do tej 
pory?
Za pośrednictwem Stowa-

rzyszenia Dolina Karpia na 
przestrzeni ostatnich 6 lat do 
mieszkańców, podmiotów 
oraz instytucji z obszaru LSR 
trafiło łącznie dotychczas 
15 233 843,64 zł (stan zakon-
traktowania środków na dzień 
15.10.2021 r.) w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-1020 oraz 
Programu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze”. Łącznie zo-

Dolina Karpia 
- czas na podsumowania
Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami 
i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało 
środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 18 mln złotych. 

Wysokość projektów (PROW 2014-2020) pozyskanych przez 
podmioty społeczne, gospodarcze i publiczne [zł]

 Wartość projektów zrealizowanych w ramach PROW i PO 
RYBY w przeliczeniu na jednego mieszkańca* każdej z gmin 
Doliny Karpia (zł/osobę) – stan na 15.10.2021 r.
* Liczna ludności na podstawie danych GUS, 31.12.2020 r.
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wydarzenia

   Ze względu na panującą 
sytuację epidemiczną, z za-
chowaniem wszelkich ob-
ostrzeń zapraszaliśmy na 
ustalone wcześniej godziny 
przesłuchań poszczególne 
grupy wiekowe czyli kl. I-III, 
kl. IV-VI i kl. VII-VIII. Było 
nam bardzo miło ponownie i 
znów na żywo wsłuchiwać się 
w recytowane utwory poezji i 
prozy, które uczniowie wraz ze 
swoimi opiekunami artystycz-
nymi przygotowali specjal-

nie na konkursowe zmagania 
oraz obejrzeć kilka insceniza-
cji teatralnych. W tegorocz-
nej edycji konkursu wzięli 
udział uczniowie ze szkół 
podstawowych w: Brzeźnicy, 
Łączanach, Marcyporębie, 
Paszkówce, Sosnowicach, Tłu-
czani oraz Placówek Wsparcia 
Dziennego w Brzeźnicy i Łą-
czanach. Komisja konkursowa 
w składzie: Małgorzata Płonka 
– Instruktor w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Zatorze, 
Łukasz Dziedzic – Redaktor 
Naczelny wydawnictwa „Taka 
Malownicza Gmina” oraz Ka-
zimierz Mostowik – Dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji 

w Brzeźnicy oceniali młodych 
wykonawców biorąc pod uwa-
gę m.in.: dobór repertuaru, 
kulturę słowa, interpretację 
oraz ogólny wyraz artystycz-
ny. Poniżej przedstawiamy 
wyniki tegorocznych zmagań 
konkursowych:
Gr. I SP kl. I-III
RECYTACJA
I miejsce – Oliwia Żmuda ZSP 
Tłuczań („Dwa wiatry” Julian 
Tuwim, „Kolczatek” Helena 
Bechlerowa, opiekun arty-

styczny: Maria Grzyb)
I miejsce – Milena Michniak 
ZSP Tłuczań („Psotna Zuzia 
czyli Gdyby kózka nie skakała, 
toby nóżki nie złamała” Doro-
ta Strzemińska-Więckowiak, 
„Kubuś Puchatek” Alan Ale-
xander Milne, opiekun arty-
styczny: Marta Michniak)
I miejsce – Milena Galos ZSP 
Brzeźnica („Łaciaty świat” 
Hanna Niewiadomska, „Asiu-
nia” Joanna Papuzińska, opie-
kun artystyczny: Kinga Opy-
chał)
I miejsce – Aniela Bobula Pla-
cówka Wsparcia Dziennego 
Brzeźnica („Czekoladki dla są-
siadki” Dorota Gellner, „Czy-

ste ubranie” Grzegorz Kasdep-
ke, opiekun artystyczny: Alicja 
Bugiel)
II miejsce – Kacper Tyrybon 
ZSP Łączany („Kaczka Dzi-
waczka” Jan Brzechwa, „Pan 
Kuleczka” fr. Wojciech Wi-
dłak, opiekun artystyczny: 
Anna Żurek)
II miejsce – Aleksander Ko-
walczyk SP Paszkówka („Sól 
i cukier” Hanna Niewiadom-
ska, „Mieć siano w głowie” 
Grzegorz Kasdepke, opiekun 

artystyczny: Edyta Ry-
skala)
III miejsce – Oliwia 
Mikołajek Placówka 
Wsparcia Dziennego 
Łączany („Umyj się 
świnko” Wiesław Dra-
bik, „Zuźka Danuta 
Zołzik „Przeszpiegi” 
Barbara Park, opiekun 
artystyczny: Anna Bo-
czoń)
III miejsce – Julia 
Nawłoka Placówka 
Wsparcia Dzienne-

go Brzeźnica („Cygan i baba” 
Aleksander Fredro, „Myszka 
Chrapiszka” Katarzyna Ewa 
Kozubska, opiekun artystycz-
ny: Alicja Bugiel)
Wyróżnienie – Zuzanna Miś-
kiewicz ZSP Łączany („Przy-
jęcie” Dorota Gellner, „Znowu 
kręcisz Zuźka” fr. Dorota Su-
walska, opiekun artystyczny: 
Lucyna Kozioł)
Wyróżnienie – Krzysztof Bo-
czoń ZSP Łączany („Czeko-
ladki dla sąsiadki” Dorota 
Gellner, „Kuba i Buba czyli 
awantura do kwadratu” – 
„Kłótnia” Grzegorz Kasdepke, 
opiekun artystyczny: Lucyna 
kozioł)

Wyróżnienie – Lena Czyżow-
ska SP Sosnowice („Przyjęcie” 
Dorota Gellner, „Dynastia 
Miziołków” Joanna Olech, 
opiekun artystyczny: Krysty-
na Hardek)
Wyróżnienie – Oliwia Galos 
SP Paszkówka („Modna kura” 
Rafał Lasota, „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpe-
tek” Justyna Bednarek)
Wyróżnienie – Wiktoria 
Kucharczyk SP Paszkówka 
(„Spóźniony słowik” Julian 
Tuwim, „Niezwykła malarka” 
autor nieznany, opiekun arty-
styczny: Edyta Ryskala)
Wyróżnienie – Agata Łuczkie-
wicz SP Paszkówka („Spóź-
niony słowik” Julian Tuwim, 
„Akademia Pana Kleksa” fr. 
Jan Brzechwa, opiekun arty-
styczny: Danuta Kubaszew-
ska)
Wyróżnienie – Aleksandra 
Szlag ZSP Brzeźnica („Loko-
motywa” Julian Tuwim, „Oto 
jest Kasia” Maria Jaworczako-
wa, opiekun artystyczny: Zu-
zanna Nicieja)
Wyróżnienie – Igor Pyrek 
SP Marcyporęba („Wrzesień” 
Czesław Janczarski, „Karolcia” 
Maria Kruger, opiekun arty-
styczny: Karolina Witek)
TEATR
I miejsce – Jakub Cebularz 
ZSP Brzeźnica („Stefek Bur-
czymucha” Maria Konopnic-
ka, opiekun artystyczny: Ur-
szula Marszałek)
I miejsce – Milena Polanek 
ZSP Brzeźnica („Pastereczka” 
Dorota Gellner, opiekun arty-
styczny: Zuzanna Nicieja)
Gr. II SP kl. IV-VI
RECYTACJA
I miejsce – Nikola Ciernia 

Gminny Konkurs 
Recytatorski

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zorganizowało Gminny Konkurs 
Recytatorski dla szkół podstawowych, który udało się przeprowadzić stacjo-
narnie w niedzielę 21 listopada 2021 r.



SP Marcyporęba („Uliczka 
Tabliczki Mnożenia” Wanda 
Chotomska, „Nowe przygody 
Mikołajka” Jean Jacques Sem-
pe, opiekun artystyczny: Elż-
bieta Grygiel)
II miejsce – Marcel Kozub SP 
Paszkówka („Pan Maluśkie-
wicz i wieloryb” Julian Tuwim, 
„Elf i skarb wuja Leona” Mar-
cin Pałasz, opiekun artystycz-
ny: Emilia Medoń)
II miejsce – Zuzanna Wągroda 
SP Sosnowice („Strasna zaba” 
Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski, „Tajemniczy ogród” Fran-
ces Hodgson Burnett, opiekun 
artystyczny: Agnieszka Wol-
ska)
II miejsce – Maria Magdalena 
Łuczkiewicz SP Paszkówka 
(„Chrząszcz” Jan Brzechwa, 
„Akademia Pana Kleksa” Jan 
Brzechwa, opiekun artystycz-
ny: Emilia Medoń)
III miejsce – Eliza Łuczak SP 
Paszkówka („Przenośnie” Ro-
man Pisarski, „Ania z Zielo-
nego Wzgórza” Lucy Maud 
Montgomery, opiekun arty-
styczny: Barbara Dutka)
III miejsce – Maria Łuczkie-
wicz SP Paszkówka („Pani 
Twardowska” Adam Mickie-
wicz, „Przygody Tomka Sa-
wyera” Mark Twain, opiekun 
artystyczny: Barbara Dutka)
TEATR
Wyróżnienie – Bartłomiej Ko-
wal SP Paszkówka („Dziennik 
Cwaniaczka – Biała gorączka” 
Jeff Kinney, opiekun arty-
styczny: Kinga Frączek)
Gr. III SP kl. VII – VIII
RECYTACJA
II miejsce – Kacper Lamot 
ZSP Tłuczań („Wysokie drze-
wa” Leopold Staff, „Hobit” 
John Ronald Rewel Tolkien, 
opiekun artystyczny: Maria 
Szymula)
II miejsce – Gabriela Ciepły 
ZSP Brzeźnica („Pluskwa” 
Ludwik Jerzy Kern, „Opium 
w rosole” Malgorzata Musie-
rowicz, opiekun artystyczny: 
Lidia Adamus)
III miejsce – Aneta Pawlik ZSP 
Tłuczań („Nic dwa razy się nie 



zdarza” Wisława Szymborska, 
„Oskar i pani Róża” Eric-Em-
manuel Schmidt, opiekun ar-
tystyczny: Aneta Kowalska)
III miejsce – Julia Król ZSP 
Tłuczań („Nic dwa razy się nie 
zdarza” Wisława Szymborska, 
„Oskar i pani Róża” Eric-Em-
manuel Schmidt, opiekun ar-
tystyczny: Aneta Kowalska)
III miejsce – Martyna Szostak 
SP Paszkówka („Ulewa” Adam 
Asnyk, „Mały Książę” Antonie 
Se Saint Exupery, opiekun ar-
tystyczny: Barbara Dutka)
Wyróżnienie – Emilia Antos 
SP Sosnowice („Ballada listo-
padowa” Józef Baran, „Kłam-
czucha” Malgorzata Musie-
rowicz, opiekun artystyczny: 
Wioletta Antos)
Wyróżnienie – Szymon Mo-
sór SP Sosnowice („Dyrektor 
i pomnik” Konstanty Ildefons 
Gałczyński, „Ostatnie życze-
nie” fr. Andrzej Sapkowski, 
opiekun artystyczny: Agata 
Mosór)
TEATR
I miejsce – Zuzanna Zagro-
belny SP Paszkówka („Yellow 
Bhama w Prążki” Ewa Nowak, 
opiekun artystyczny: Kinga 
Frączek)
   Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom, wyróżnionym oraz 
wszystkim osobom biorącym 
udział w tegorocznym kon-
kursie. Dziękujemy również 
opiekunom artystycznym i 
rodzicom, za trud włożony w 
przygotowanie dzieci i mło-
dzieży do niełatwej sztuki re-
cytacji i gry aktorskiej.
   Do udziału w XX Festiwalu 
Artystycznym „TALENTY” w 
Wadowicach, który ma od-
być się na przełomie marca i 
kwietnia 2022 r. zakwalifiko-
wali się:
- laureaci I miejsc w kategorii 
Recytacja i Teatr z klas I-III,
- laureaci I i II  miejsc w ka-
tegorii Recytacja z klas IV-VI,
- laureaci II miejsc w kategorii 
Recytacja i I miejsca w katego-
rii Teatr z klas VII-VIII.
   Będziemy informować o ter-
minach przesłuchań w Wado-
wickim Centrum Kultury.


