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•Seniorzy z Marcyporęby zadowoleni•Dotacje na...
•Krok w stronę szybkiej kolei • Jak minęły ferie?

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

samorząd

								

życzą
Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Kozioł
Wójt Gminy Brzeźnica
Bogusław Antos

Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy zaprosiło
najmłodszych mieszkańców Gminy
Brzeźnica na spektakl teatralny
„Pisankowo”, który rozpoczął się
w niedzielne popołudnie 18 marca
2018 r. Zerknijcie na ostatnią
stronę „TMG”. Tam więcej zdjęć
z tego wydarzenia.
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Na okładce:

XV edycja poboru krwi
w Marcyporębie

samorząd

W niedzielę 21 stycznia 2018 r. w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie
odbyła się XV edycja poboru krwi organizowana
przez Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR
SERCA”, działający przy Zarządzie Gminnym
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Brzeźnicy.

To już dwa miesiące od momentu uruchomienia Domu Seniora w Marcyporębie. Przez ten czas trochę się wydarzyło. Szczegóły wewnątrz numeru.

Klub Seniora działający przy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy spotyka się w pierwszą środę miesiąca w Galerii Polsko-Słowackiej
w Brzeźnicy. Dnia 7 lutego 2018 r. pojechali z wizytą do Dziennego
Domu Seniora w Marcyporębie, którego uroczyste otwarcie odbyło się
22 stycznia 2018 r. Jest to pierwsza w powiecie wadowickim placówka,
która zapewnia 8 godzinną opiekę dla osób powyżej 60 roku życia,
które nie są już aktywne zawodowo.
BRZEŹNICA
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W akcji wzięło udział 39 osób, z
których 35 oddały krew. Nazbierano więc 15 750 ml krwi. Kolejne
osoby zarejestrowały się również
do bazy potencjalnych dawców
szpiku (DKMS). Do naszej akcji
przyłączyli się również strażacy z
OSP Czernichów, którzy podzielili się swoją krwią z potrzebującymi.
Od lipca 2014 r. do końca 2017
r. zorganizowaliśmy 14 akcji, na
których zebraliśmy ponad 182
litry krwi i zarejestrowaliśmy
60 osób do bazy potencjalnych

dawców szpiku. Zapraszamy na
kolejną akcję 8 kwietnia 2018 r. w
WDK Sosnowice.
PAMIĘTAJMY!!! Krew jest lekiem, którego niczym nie można
zastąpić! Jest niezbędna dla dzieci
i dorosłych walczących z rakiem,
dla pacjentów oczekujących na
zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle chorych.
Oddawanie krwi jest zabiegiem
całkowicie bezpiecznym dla
Dawcy z uwagi na stosowanie w
trakcie pobierania krwi wyłącznie
sprzętu jednorazowego użytku.
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na krótko

•Nowy wodociąg
w Marcyporębie

• Piąte boisko
w naszej gminie

•Dotacja na nasze
zabytki
3 kilometry nowej sieci wodociągowej zyskają
mieszkańcy Marcyporęby. Ponad 400 tys.
złotych – tyle kosztować będzie nowy odcinek
wodociągu, w ramach którego powstanie blisko 3 kilometry sieci. Konsorcjum firm INSTBUD z Nieznanowic, które wygrało realizację
tego zadania, ostro wzięło się do pracy.
Inwestycja zakończona zostanie do czerwca
tego roku. 63,63 % kosztów budowy pokryte
zostanie dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 .
Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz ochronę
środowiska.

• Zaprojektuj
logo naBRZEŹNICA
100-lecie

Sejmik Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu „Ochrona zabytków
Małopolski 2018 „ przyznał środki finansowe
na remonty i konserwacje zabytków. Dotacje
trafią również do Parafii z Gminy Brzeźnica.
Działania w celu ochrony dziedzictwa
kulturowego i religijnego przeprowadzi
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia
Pańskiego w Paszkówce, która otrzymała 20
000 zł na dofinansowanie do prac konserwacji technicznej i estetycznej polichromii
ściennych kaplicy Wężyków XVII/XVIII w.
Dalsze zabiegi konserwacyjne chroniące
przed nieuchronnym upływem czasu zostaną
przeprowadzone też w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Tłuczani,
która za otrzymaną dotację 15 000 zł rozpocznie renowację ambony w drewnianym
kościółku pw. Nawiedzenia NMP na Nowsiu.

W Gminie Brzeźnica powstanie już piąte
wielofunkcyjne boisko sportowe. Tym razem
Gmina skorzystała ze sportowej inicjatywy
Województwa Małopolskiego skierowanej do
dzieci i młodzieży z regionu i wzięła udział
w pilotażowym programie „Małopolskie
boiska” i to był trafiony pomysł.
Samorząd województwa zdecydował
o przekazaniu 9 mln zł na realizację pilotażowego projektu „Małopolskie boiska”. Wśród
wybranych z powiatu wadowickiego znalazła
się Gmina Brzeźnica.
W ramach przedsięwzięcia powstanie
w Marcyporębie boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 40 x 20 m z polem do gry
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa
ziemnego wraz z systemowym wyposażeniem
technicznym urządzeń do każdej z dyscyplin. Nawierzchnię boiska będzie stanowić
systemowe podłoże poliuretanowe. Obiekt
zostanie również ogrodzony i wyposażony
w trybuny z ok. 80-cioma siedziskami.
Pozyskana dotacja 170 530 zł umożliwi
rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia
w okresie wiosennym.
Wszystko wskazuje na to że już od najbliższego nowego roku szkolnego 2018/2019
uczniowie szkoły podstawowej i mieszkańcy
Marcyporęby będą mogli korzystać z wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sportowego.
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Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos
zaprasza do udziału w konkursie na logo
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości 1918 - 2018
Celem konkursu jest stworzenie znaku
graficznego nawiązującego tematycznie do
obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości i Gminy Brzeźnica,
który będzie wykorzystywany jako promocyjny znak identyfikacyjny zadań realizowanych
w ramach opracowanego programu obchodów.
Logo będzie umieszczane m.in. na stronach
internetowych Gminy Brzeźnica i jej jednostkach organizacyjnych oraz na plakatach,
ulotkach i innych materiałach związanych
z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości 1918-2018.
Na stronie internetowej brzeznica.pl dostępny jest regulamin. Prace należy składać do 29
marva a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20
kwietnia.
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• Bezpiecznie na wsi
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizuje VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
dla Dzieci, który przebiegnie pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji
brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom
zapobiegamy”. Zachęcamy wszystkie dzieci
z klas 0 – VII z terenów wiejskich do uczestnictwa w konkursie. Dla autorów najlepszych
prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
Placówka Terenowa KRUS w Wadowicach
w najbliższym czasie będzie rozsyłać informację do wszystkich placówek oświatowych na
terenie działania Placówki.

• Dyżury ODR
Jeśli masz kłopoty z samodzielnym sporządzeniem wniosku o dopłatę, skorzystaj
z pomocy fachowców. Specjaliści z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Wadowicach będą pełnić specjalne dyżury
w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.
Zawsze w pokoju nr 8, zawsze między 10:00
a 12:00, zawsze w czwartek w następujących
terminach: 5 kwietnia, 12 kwietnia, 19 kwietnia i 26 kwietnia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja
Kolasa pod numerem tel. 33 8233663.
taka malownicza gmina nr 1/2018

• Rehabilitacja
dla rolników

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym
do świadczeń Kasy możliwość korzystania
z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych
Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej
Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.
Podstawę do skierowania na rehabilitację
leczniczą stanowi :
- wniosek , sporządzony przez lekarze prowadzącego leczenie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi;
- orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym;
Druki wniosków dostępne są w siedzibach
KRUS lub na stronie: www.krus.gov.pl
Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Korzystanie z rehabilitacji za
pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników
prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez NFZ.

• Podium dla Julki
Podium w Zatorskim Przeglądzie Kolęd
Miło nam poinformować, że uczestniczka zajęć wokalnych w Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy Julia Tyrała zajęła III miejsce
w X Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu”, który odbył się 13 stycznia
2018 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury
Doliny Karpia w Zatorze.
Julia intensywnie pracuje w naszym ośrodku pod opieką Katarzyny Szybisty. Gratulujemy!!!
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• Kolejny sukces
młodych aktorów

Sukces grupy teatralnej „Orzeły” również
w Zatorze! Po sukcesie grupy teatralnej
„Orzeły” z Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy podczas XVIII Przeglądu
Przedstawień Jasełkowych w Brzeźnicy,
podopieczni Katarzyny Szybisty wzięli udział
w XIII Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych
w Zatorze, który odbył się 21 stycznia 2018 r.
Spośród trzynastu prezentacji teatralnych
przedstawienie „Między dobrem a złem”
naszych młodych aktorów zostało docenione
i uhonorowane I miejscem. Wyróżnienie za
wspaniały scenariusz otrzymała również Katarzyna Szybisty, która pracuje z dzieciakami
podczas zajęć teatralnych w Centrum Kultury
w Brzeźnicy. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

• KRUS
przypomina
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o prawidłowym dokonywaniu
wpłat na konto KRUS. Poprawna wpłata
umożliwi prawidłową identyfikację Klienta
a tym samy ograniczy możliwości pomyłki
przy księgowaniu wpłat.
Aby wpłata była wypełniona poprawnie
prosimy podać dane które są zawarte w części
blankietu oznaczonej jako „tytuł”. W szczególności proszę podać indywidualny numer
ewidencyjny konta, rejon /rej. (…)/, składka
za jaki okres /skł. za (…)/, UE (…), UW (…).
Ułatwieniem będzie również wpisanie imienia i nazwiska zleceniodawcy widniejącego
na blankiecie wpłaty
w przypadku kiedy płatności dokonuje inna
osoba. Prosimy o poprawne dokonywanie
wpłat.
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• Płać podatki
tam gdzie
mieszkasz

Mieszkasz w gminie Brzeźnica a nie jesteś
tutaj zameldowany? Wpisz faktyczne miejsce
zamieszkania i odpowiadający mu wadowicki Urząd Skarbowy a część podatku, który
płacisz wróci do nas. To bardzo ważne, bo
dzięki temu budowane są nowe drogi, chodniki, zasilana jest gminna edukacja, kultura
i ochrona zdrowia.
Każdego roku, prawie 38% podatku dochodowego, który płaci każda osoba pracująca
i mieszkająca na terenie Gminy Brzeźnica
wraca do budżetu gminy z budżetu państwa.
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania
w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla
Państwa z żadnymi niedogodnościami Nie
wymaga zmiany miejsca zameldowania, czy
wymiany dokumentów. Jedyną zmianą będzie
zmiana właściwości urzędu skarbowego. Pamiętać należy, że w przypadku zmiany adresu
zamieszkania konieczne jest powiadomienie
pracodawcy tak aby PIT trafiał do właściwego
Urzędu Skarbowego.

• Czy wiesz, że...?
• W Urzędzie Gminy Brzeźnica zapłacisz kartą płatniczą lub telefonem.

•

Internetowa stronę naszej gminy
wyświetlona została już ponad 1 mln
200 tys. razy.

•

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co jest
w miejscu Brzeźnicy po drugiej stronie
globu? To miejsce ma „odwrotne” do
naszych współrzędne i znajduje się na
Oceanie Spokojnym. Do najbliższej
wyspy, nowozelandzkiej Pitt Island jest
stamtąd 1300 km.

•

Klub Seniora w Marcyporębie
to pierwsza w powiecie wadowickim
placówka, która zapewnia 8 godzinną
opiekę dla osób powyżej 60 roku życia,
które nie są już aktywne zawodowo.

5

samorząd

Z diariusza wójta gminy Brzeźnica
Styczeń

3 • Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Dolina Karpia w sprawie
zmiany strategii stowarzyszenia na
lata 2014-2020
8 • Wizja na placu budowy Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
9 • Spotkanie z Radą Sołecką
miejscowości Łączany oraz Radnym Gminy w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
opaski brzegowej prawego brzegu
rzeki Wisły
10 • Spotkanie w sprawie przekazania wyposażenia medycznego
dla jednostek OSP z terenu Gminy
Brzeźnica współfinansowanego
przez Ministra Sprawiedliwości
11 • Spotkanie z przedst. RZGW
Kraków, Radą Sołecką miejscowości Łączany, Radnym Gminy
oraz przedst. mieszkańców w
sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego opaski brzegowej
prawego brzegu rzeki Wisły
11 • Spotkanie w sprawie analizy
projektów planów zagospodarowania przestrzennego
13 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Chrząstowice za 2017 rok
15 • Spotkanie z Małopolskim
Konserwatorem Zabytków
w
sprawie rewitalizacji dworskiego
parku w Kossowej
16 • Spotkanie z Kierownikiem
GDDKiA w sprawie budowy
chodnika w ciągu drogi krajowej
nr 44 w miejscowości Brzeźnica i
Brzezinka
17 • Spotkanie z dyrektorem firmy
ASK w Brzeźnicy dot. uzgodnienia
zjazdu z drogi
18 • Spotkanie w sprawie analizy
projektów planów zagospodarowania przestrzennego
19 • Udział w spotkaniu integracyjnym z uczestnikami Domu Seniora w Marcyporębie
20 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Kopytówka za 2017 rok
22 • Udział w uroczystości otwarcia i poświęcenia Domu Seniora w
Marcyporębie
23 • Udział w spotkaniu Wojewody Małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
24 • Spotkanie z Dyrektorem
GDDKiA w sprawie przekazania dokumentacji projektowej w
celu realizacji budowy chodnika
w ciągu drogi krajowej nr 44 w
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miejscowości Brzeźnica i Brzezinka oraz wyrażenia zgody na posadowienie wiaty przystankowej w
miejscowości Brzeźnica
24 • Spotkanie w sprawie naboru
na Skarbnika Gminy Brzeźnica
25 • Spotkanie dot. opracowania
planu zrównoważonej mobilności
w zakresie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego
27 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Tłuczań za 2017 rok

Luty

3 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Łączany za 2017 rok
6 • Spotkanie w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
opaski brzegowej prawego brzegu
rzeki Wisły
6 • Udział w spotkaniu z Wójtami
Gmin Doliny Karpia
7 • Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
8 • Spotkanie z projektantem w
sprawie lokalizacji pomnika karpia projektowanego przez Stowarzyszenie Dolina Karpia
9 • Udział w spotkaniu dot. awansu zawodowego nauczycieli
9 • Wręczenie dyplomów i upominków zwycięzcom Gminnego
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
11 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Bęczyn za 2017 rok
17 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Sosnowice za 2017 rok
18 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Brzezinka za 2017 rok
20 • Spotkanie dot. opracowania
planu zrównoważonej mobilności
w zakresie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego
24 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Paszkówka za 2017 rok
25 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Brzeźnica za 2017 rok
26 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica
27 • Posiedzenie Komisji Planowania , Budżetu, Kultury, Oświaty,
Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
27 • Spotkanie dot. planu zrównoważonej mobilności w zakresie komunikacji ze szczególnym
uwzględnieniem transportu kolejowego
28 • Sesja XXXII Rady Gminy

Marzec

1 • Udział w wizji lokalnej z
przedst. RZGW Kraków dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego opaski brzegowej prawego
brzegu rzeki Wisły
3 • Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Marcyporęba za 2017 rok
5 • Przekazanie placu pod budowę
kanalizacji w miejscowości Paszkówka
5 • Spotkanie z przedst. OSP Brzezinka związane z nabyciem i poświęceniem samochodu bojowego
dla jednostki
5 • Spotkanie z Posłem Na Sejm
RP Panem Zbigniewem Biernatem w sprawach bieżących Gminy
Brzeźnica
6 • Spotkanie z przedst. Biura
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w sprawie uzgodnienia
projektu trasy wyścigu na terenie
Gminy Brzeźnica
6 • Spotkanie z Radą Sołecką, Radnym oraz przedst. mieszkańców w
sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego opaski brzegowej
prawego brzegu rzeki Wisły
7 • Konsultacje w sprawie budowy
kanalizacji w miejscowości Paszkówka
13 • Spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
15 • Spotkanie w sprawie pomocy
przy realizacji biegu charytatywnego na Golgotę
16 • Konsultacje w sprawie postępu realizacji prac związanych z
budową Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
16 • Udział w spotkaniu z przedst.
51 WPDH „Wędrownicy” z Brzeź-

nicy w sprawie podziękowania za
pomoc w organizacji XX Jubileuszowego Festiwalu Kultury Harcerskiej
16 • Spotkanie z gen. Sił Powietrznych dot. spotkania organizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w
Gminie Brzeźnica
16 • Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Region Beskidy” w
Bielsku Białej
18 • Udział w Zebraniu Wiejskim
w miejscowości Tłuczań
18 • Udział w Zebraniu Wiejskim
w miejscowości Chrząstowice
18 • Udział w Zebraniu Wiejskim
w miejscowości Wyźrał
20 • Akt Notarialny nr Rep. A
861/2018 z dnia 20.03.2018r. w
sprawie umowy darowizny działki
Skarbu Państwa nr 502/3 poł. w
Łączanach na rzecz Gminy Brzeźnica
21-23 • Udział w Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
23 • Wernisaż wystawy Jadwigi
Gołębiewskiej „Obrazy światłem
malowane”
24 • Udział we Mszy Św. celebrowanej przez Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego z okazji dorocznego
spotkania związanego z otwarciem
Szlaku Papieskiego
24 • Udział w spotkaniu przedświątecznym związanym z Tradycją Stołu Wielkanocnego w CKiP
w Brzeźnicy
25 • Udział w Zebraniu Wiejskim
w miejscowości Brzezinka

Obradowała Rada Gminy Brzeźnica
Podczas sesji Rady Gminy Brzeźnica
radni przyjęli 11 uchwał.

Radni zdecydowali m.in. o korekcie budżetu i Wieloletniej Prognozy
Finansowej, o wsparciu bielskiego Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (izba wytrzeźwień), o trybie i rozliczaniu dotacji
udzielanym publicznym i niepublicznym przedszkolom, o określeniu
zasad przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, o współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 w miejscowości Brzeźnica”.
Uchwalili także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018
rok.
Przypominamy, dokładane treść uchwał dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica.
taka malownicza gmina nr 1/2018

samorząd

Krok w stronę szybkiej kolei
Gmina Brzeźnica wspólnie z gminami: Spytkowice, Zator i Przeciszów zdecydowały
o opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla każdej z gmin. To dokument
określający rzeczywiste potrzeby mieszkańców w zakresie komunikacji oraz
pokazujący formę jej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem transportu
kolejowego.
Plan ten jest również niezbędny w celu uruchomienia przez
Marszałka Województwa Małopolskiego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 i
nr 97 na terenie Gmin: Skawina,
Kalwaria Zebrzydowska, Brzeżnica, Spytkowice, Zator i Przeciszów.
Porozumienie w sprawie uruchomienia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy zainteresowanymi gminami a Marszałkiem
Województwa
Małopolskiego
zostało podpisane w listopadzie
2016 roku. Głównym założeniem
tego porozumienia jest uruchomienie i wydłużenie tras funkcjonowania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na obszarze Gmin
Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Zator
i Przeciszów poprzez kursowanie Szybkiej Kolei w godzinach
szczytu w taktach co 1 godzinę
na odcinku Skawina -Przeciszów

i Skawina-Kalwaria Zebrzydowska oraz w taktach co 30 minut na
odcinku Skawina-Kraków.
Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania tego typu transportu
kolejowego będzie przede wszystkim poprawa jakości powietrza
poprzez zmniejszenie wykorzystania samochodów w codziennych podróżach.
Wójt Gminy Bogusław Antos
znając plany w zakresie rozwoju transportu kolejowego podjął
również działania zmierzające do
pozyskania środków zewnętrznych na remont budynku dworca
kolejowego w Brzeźnicy z pozytywnym tego skutkiem. Wartość
tej inwestycji opiewa na ponad
3 mln zł., z czego 85% kosztów
kwalifikowanych udało się pozyskać ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
Dworzec przejdzie gruntowny

remont, począwszy od instalacji, stolarki, elewacji, pokrycia
dachowego. Powstanie budynek
zachowujący swój pierwotnie architektoniczny wizerunek, ale z
nowoczesnymi poczekalniami,
toaletami.
W planach jest też zagospodarowanie terenu wokół dworca na
centrum komunikacyjne. Powsta-

Dotacje na oczyszczalnie

Jeśli nie masz szans na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej
skorzystaj z dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni. Jak
informuje wójt Brzeźnicy Bogusław Antos, można już składać
wnioski. Warto się pośpieszyć, bo decyduje kolejność.

Dofinansowanie udzielane jest
w formie dotacji, która może być
udzielana osobom fizycznym na
terenie gminy Brzeźnica, na której
budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu
kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.O dotację
mogą ubiegać się osoby fizyczne na
teren Gminy Brzeźnica,które są właścicielami, współwłaścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającymi ścieki
bytowe pochodzące z gospodarstwa

domowego, wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę. O dotację
można ubiegać się tylko jeden raz
dla danej nieruchomości. Kwota
dotacji do budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków wynosi do
4.000 zł brutto za zakup lub zakup i
montaż przydomowej oczyszczalni
ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu
podpisania umowy. Dotacją objęty
będzie zakup lub zakup i montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dofinansowaniu nie podlegają:
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koszty sporządzonej dokumentacji
oraz uzyskania wymaganych decyzji
i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych
przepisami prawa, koszty zakupu pojedynczych
elementów
(urządzeń)
przydomowych
oczyszczalni
ścieków, koszty
robocizny wykonane we własnym zakresie

nie peron autobusowy, obok wiele miejsc postojowych i parking
typu „park and ride”, aby mieszkańcy jadący do pracy czy szkoły
mieli gdzie zostawić samochody,
motocykle czy rowery i skorzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

przez Wnioskodawcę, koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni, koszty zakupu
gruntów, koszty obsługi kredytów
i innych zobowiązań finansowych
ani koszty budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków, poniesione
przed dniem podpisania umowy w
sprawie udzielenia dotacji.
Szczegółowych informacji. Udziela
Aneta Janicka z Urzędu Gminy.
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Seniorzy z Marcyporęby zadowoleni
To już dwa miesiące od uruchomienia Domu
Seniora w Marcyporębie. Przez ten czas trochę się
wydarzyło.
Seniorzy gościli uczniów Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Pawła II
w Marcyporębie. Najpierw zaprezentowały się przedszkolaki, które
pod okiem pani Ewy Słani przygotowały występ z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Z kolei tydzień później
seniorów odwiedzili uczniowie,
którzy zaprosili ich do wspólnego
kolędowania. Podziękowania kierujemy do pani Ewy Słani oraz pani
dyrektor Krystynie Korus za prezent – książki o św. Janie Pawle II,
które wzbogacą naszą biblioteczkę.
Seniorzy szlifowali również swój
warsztat artystyczny. Weronika Faber oraz Artur Józefowski razem z
pensjonariuszami wykonali piękne
ozdoby metodą origami. Korzystając z trwającego jeszcze okresu
świątecznego seniorzy postanowili
ozdobić dom seniora. Tak powstały
papierowe choinki.
Z kolei pod czujnym okiem Pani
Miry Sabatowicz z Galerii Bałysówka odbyły się warsztaty plastyczne,
na których wykonano aniołki z
gipsu.
Seniorzy wykonywali także woreczki gimnastyczne, które wykorzystywane są podczas ćwiczeń.
Przez klika styczniowych dni wirtualnie podróżowaliśmy po Śląsku.
Z mapą w ręku oraz z matematycznymi podpowiedziami próbowaliśmy dopasować poszczególne
miasta Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. Był również czas
na poznanie gwary Śląskiej.
Nie zabrakło też zabaw pobudzających wyobraźnie, a także ćwiczących pamięć seniorów.
Dnia 7 lutego gościliśmy Klub Seniora działający przy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, który
spotyka się w pierwszą środę miesiąca w Galerii Polsko - Słowackiej
w Brzeźnicy. Spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze przy kawie i cieście, które zostało upieczone przez
Seniorki z Marcyporęby.
W Tłusty czwartek gościliśmy
pana Bogusława Antosa - wójta
gminy Brzeźnica, panią Barbarę
Klęczar – sekretarz gminy oraz
pana Grzegorza Wojtasa – kierow-
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nika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy przywieźli ze
sobą pyszne pączki.
Z kolei 9 lutego przybyli do nas
Seniorzy ze Skawiny, reprezentują-

10 lutego 1920 r. w Pucku, zorganizowane dla uczczenia powrotu
Polski nad Bałtyk. Reprezentujący
Rzeczpospolitą gen. Józef Haller w
czasie uroczystości mówił: „Teraz

cy Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, a także chór Radośni. Tematem
przewodnim spotkania były zaślubiny z morzem, które miały miejsce

wolne przed nami światy i wolne
kraje. Żeglarz polski będzie mógł
dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi

mu otworem”. Dzięki uprzejmości
Pana Adama Woźniczki mogliśmy
zobaczyć pamiątki z jego prywatnych zbiorów dotyczące Józefa Hallera. W trakcie spotkania nie zabrakło śpiewu, tańców, wspomnień
dotyczących Józefa Hallera, a także
śmiechu i łez wzruszeń. Spotkanie
osłodziło nam pieczone jabłko nadziewane morelą lub śliwką udekorowane bitą śmietaną.
Prelekcję na temat bezpieczeństwa wygłosił st. sierż. Łukasz Lasek
z Posterunku Policji w Brzeźnicy.
Wyjaśnił jak należy zachowywać
się wobec osób nieznajomych oraz
przestrzegał przed zagrożeniami, z
którymi mogą spotkać się starsze
osoby.
Z seniorami spotkali się także
przedstawiciele krakowskiej delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Opowiedzieli o bezpieczeństwie telekomunikacyjnym, o
prawach i obowiązkach podczas
podpisywania umów telekomunikacyjnych. Jak skutecznie złożyć reklamację oraz jak ustrzec się przed
nieuczciwymi firmami.
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XX Jubileuszowy Festiwal Kultury Harcerskiej w Brzeźnicy

kultura

0 marca odbył się w Brzeźnicy, po raz pierwszy w historii, XX Jubileuszowy Festiwal
Kultury Harcerskiej pod hasłem „Harc Scout Musical” zorganizowany przez Hufiec
Ziemi Wadowickiej i 51 WPDH „Wędrownicy” . Partnerem było Centrum Kultury i
Promocji z Brzeźnicy, które pomogło przygotować całą imprezę w sali widowiskowej.
Patronat honorowy objął Wójt
Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Uczestniczyło 14 drużyn w
trzech kategoriach wiekowych:
zuchy, harcerze, harcerze starsi
i wędrownicy. Całość imprezy

walowej, opowiadały anegdotki
i żarciki. Dzięki temu czas mijał
szybko i nikt się nie nudził. Po
prezentacji wszystkich musicali
mogliśmy jeszcze obejrzeć atrakcyjne popisy taneczne zespołów

świetnie poprowadziły nasze byłe
harcerki, obecnie maturzystki:
Oliwia Bałazy, Julia Ignacyk i
Dagmara Medoń, które swoim
wdziękiem i kreacjami dodały całej imprezie wiele uroku. Występy
młodych artystów miały postać
musicalu, czyli treść widowiska
musiała w sobie zawierać słowo
mówione, śpiew i ruch sceniczny, najlepiej taniec.
Tematyka spektakli
była bardzo różna.
Najczęściej dotyczyła
przeróbek
znanych musicali,
filmów dla dzieci,
a nawet inspiracji
jasełkowych. Towarzyszyła im muzyka
grana na gitarach
albo
oryginalne
melodie znanych
przebojów. Między
występami
prowadzące Festiwal
prezenterki organizowały dla widowni
konkursy z nagrodami, zachęcały do
wspólnego śpiewania piosenki festi-

młodzieżowych prowadzonych
przez Paulinę Milowską, a działających przy CKiP w Brzeźnicy.
Festiwal miał formę konkursu,
więc jury w składzie: Wiesława
Jarguz, Antonina Moskal, Paulina
Milowska i Tomasz Tracz musiało wybrać najlepsze spektakle. Po
burzliwych obradach wydało następujący werdykt.
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Zuchy
I miejsce ex aequo 16 GZ „Przyjaciele Paddingtona”
17 GZ „Dzielne Lwy”
II miejsce 3 GZ „Ekoludki”
III miejsce 15 GZ „Wodni Przyjaciele”
Harcerze
I miejsce 5 DH „nasze Zoo”
II miejsce 18 DH „Bajkonators”
III miejsce ex aequo 1 WPDH
„Wagabunda”

Kamil Pacułt.
Nagrodami były oryginalne
szklane statuetki z logo imprezy,
a ich wręczanie i sposób ogłaszania zwycięzców wzorowane
były na oscarowej gali. Ponadto
w dowód uznania za aktywną
pomoc na rzecz środowisk harcerskich komendant Hufca Ziemi
Wadowickiej hm. Marcin Homel
wręczył Odznaki Hufca dyrektorowi CKiP-u panu Kazimierzowi

4 DH „Granit”
Harcerze starsi i wędrownicy
II miejsce 6 DSTH „Dioryt”
Wyróżnienie specjalne otrzymał

Mostowikowi i Wójtowi Gminy
Brzeźnica panu Bogusławowi Antosowi.
Na zakończenie festiwalu odbył się koncert zespołu
„[Harcerze]n”, znanego
widzom, bo mieliśmy
okazję oglądać jego występ kilka lat temu. Śpiewa on przeboje bliskie
każdemu harcerzowi:
przeróbki i nowatorskie
aranżacje piosenek harcerskich, turystycznych
i poetyckich w nastroju. Była wiec okazja do
tańczenia „pod sceną”
i wspólnej zabawy. Impreza okazała się udana,
a Brzeźnica gościnna.
Może więc spotkamy się
po raz kolejny w niedalekiej przyszłości. Małgorzata i Zbigniew Herzykowie, fot. Mateusz
Gonciarczyk
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Rekordowa Orkiestra
14 stycznia 2018 roku po raz siedemnasty na
terenie Gminy Brzeźnica odbył się Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to już XXVI
zbiórka pieniędzy w całej Polsce, tym razem jej
temat brzmiał: „Dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”.
Sztab WOŚP utworzony został
przy 51 drużynie harcerskiej im.
Tadeusza Kościuszki „Wędrownicy” w Brzeźnicy, a wolontariuszami byli harcerze i uczniowie klas
trzecich gimnazjum uczęszczający do Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy. Tegoroczna zbiórka była zno-

mi okazali się: Weronika Kądzioła, która zebrała do puszki
w Brzeźnicy 1641,91 zł + 20
euro, Joanna Żmuda 1596,17 zł
+ 5,71 euro (w Tłuczani i Chrząstowicach), Aleksandra Ignacyk
1619,50 zł (w Paszkówce), Joanna Dudek 1549,90 zł (w Paszkówce) Marika Kudra 1196 zł (w

wu rekordowa. W porównaniu
do ubiegłego roku otrzymaliśmy
o ok. 1400 zł więcej. Oczywiście
nie byłoby to możliwe, gdyby nie
wspaniali MIESZKAŃCY GMINY BRZEŹNICA i wsi JAŚKOWICE. Serdecznie dziękujemy
w imieniu tych, którym posłużą
medyczne urządzenia i aparaty
kupione za zebrane pieniądze.
A teraz, jak co roku, trochę statystyki. W puszkach znalazło
się 22751,17 zł oraz 56,31euro i 5
dolarów. Ze sprzedaży obcej waluty uzyskaliśmy 252,06 zł, z licytacji gadżetów 699 zł. Cała kwota
zebrana w tegorocznej zbiórce
wyniosła 23702,23 zł (2017 –
22221,04 zł, 2016 – 18903,42
zł, 2015 – 17412,56 zł, 2014 r. –
15021,07 zł, 2013 r. – 16409,10
zł, 2012 r.- 16331,69 zł, 2011 r.
- 15906,83 zł, 2010 r. – 14926,89
zł, 2009 r. - 13537,89 zł, 2008 r.
– 11535,34 zł, 2007 r. – 10112,75
zł). Do tej pory w czasie 17 Finałów WOŚP zebraliśmy jako gmina ponad 226000 zł.
Najlepszymi wolontariusza-

Paszkówce) oraz Aleksandra Guguła 1183,50 zł ( w Jaśkowicach).
Najhojniejszą wsią w tegorocznym Finale okazała się, jak co
roku, Paszkówka – 7366,31 zł,
potem Brzeźnica – 5046,20 zł,następnie Marcyporęba – 3391,83
zł, Tłuczań – 2940,15 zł, Jaśkowice – 2267,50 zł, Chrząstowice
– 1189,58 zł i Sosnowice – 549,60
zł. Najczęściej wrzucanymi nominałami były banknoty dziesięciozłotowe (843 sztuki), pięciozłotówki (660 sztuk), dwuzłotówki
(429 sztuk) oraz złotówki (395
sztuk). W puszkach znalazło się
także 40 banknotów 50 zł, 320
banknotów 20 zł, 11 banknotów
100 zł oraz jeden 200 zł
W imieniu Sztabu WOŚP chciałabym wyrazić serdeczne podziękowania:
• wszystkim Wolontariuszom za
ich bezinteresowną pracę,
• członkom sztabu za wszelaką
pomoc,
• wszystkim Mieszkańcom Gminy i Jaśkowic, którzy wspomogli
tę ogólnopolską akcję,
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• Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy za
udostępnienie pomieszczeń dla
działań sztabu,
• Policjantom z Posterunku w
Brzeźnicy za zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom,
• Pani Prezes i Pracownikom Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy za
gratisowe i bardzo profesjonalne
przesłanie pieniędzy do Fundacji

WOŚP,
• Księżom Proboszczom z parafii
znajdujących się na terenie gminy,
którzy okazali serce dla wolontariuszy, umożliwiając im czekanie
w ciepłym pomieszczeniu.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!!
Szef Sztabu WOŚP Małgorzata
Herzyk oraz Agnieszka Celak,
Teresa Kedzior, Kinga Opyrchał i
Zbigniew Herzy

I Gminny Konkurs
o Żołnierzach Wyklętych
Postać Witolda Pileckiego na tle trudnych
losów Polski w latach 1939 - 1948 była
tematem I Gminnego Konkursu o
Żołnierzach Wyklętych. Wzięło w nim
udział 24 uczestników, którzy 28 lutego
przyjechali do Spichlerza Książki.

Uczestnicy konkursu to uczniowie 6 Szkół Podstawowych i 2
Gimnazjów z naszej gminy. Obecny na konkursie mjr Cezary Pazik
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu przywiózł ze
sobą materiały promocyjne, które oprócz ufundowanych przez
samorząd medali i pucharów
zostały rozdane uczestnikom.
Wystąpienie majora C. Pazika
przybliżyło publiczności pracę
wojska i zainteresowanie armią.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął oraz nagrody wręczał
wójt gminy Brzeźnica Bogusław

Antos. Pomysłodawcą konkursu i
autorem pytań był nauczyciel historii Zenon Piotrowski.
Celem konkursu było upamiętnienie postaci Witolda Pileckiego w 70. rocznicę śmierci oraz
uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który
obchodzony jest 1 marca. MAmy
nadzieję, że konkurs przyczynił
się do pogłębiania postaw patriotycznych młodzieży oraz zainspirował niektórych do dalszego
poszerzania wiedzy o trudnej historii Polski w latach 1939 - 1948.
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Karnawał na Bałkanach
z Filharmonią Krakowską

Na zakończenie pierwszego półrocza Muzycznych Spotkań z Filharmonią Krakowską dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy
i filii w Chrząstowicach wzięły udział w spotkaniu pt. „Karnawał na Bałkanach”.

dźwiękami z syntezatora. Podróżując po świecie wyszukuje sobie
artystę z danego kraju i komponuje
z nim nowatorski utwór muzyczny,
który z reguły staje się hitem. Tak
było również w przypadku duetu z
Katarzyną Szczot (Kayah) w bałkań-

kultura

skim utworze „Prawy do lewego”. Na
zakończenie dzisiejszego spotkania
obejrzeliśmy trzy szybkie, skoczne i
porywające tańce bałkańskie w wykonaniu tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza.

Pokonkursowa wystawa
W Galerii Polsko-Słowackiej w
Brzeźnicy w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018
r. można było obejrzeć pokonkursową wystawę XIV Przeglądu
form plastycznych „W tradycji
bożonarodzeniowej - symbole
świąt”, której tematem przewodnim był „ŁAŃCUCH CHOINKOWY”. Autorami prac były

dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu
Gminy Brzeźnica, które wykonały
przepiękne łańcuchy choinkowe z
przeróżnych materiałów: papieru
kolorowego, bristolu, gąbki, złotka, waty, makaronu o różnych
kształtach i upieczonych ciasteczek.

Występy na wyjeździe

Bałkany to duży, raczej umowny
niż precyzyjnie zdefiniowany, region Europy obejmujący Półwysep
Bałkański i kraje częściowo lub całkowicie na nim leżące. Obejmuje
obszar o szerokiej wspólnocie kulturowej, językowej i historycznej.
To właśnie ta wspólnota i wszędzie
wyczuwalne podobieństwo jest
przedmiotem fascynacji tych, którzy
odkrywają jego zakamarki. Muzyka
mocno zabarwiona folklorem jest
nieodłącznym elementem kultury
bałkańskiej. Na początku wysłuchaliśmy melodii z Bułgarii przy akompaniamencie muzycznym skrzypiec,
akordeonu i puzonu. Następnie
przenieśliśmy się do Macedonii i
wysłuchaliśmy utworu muzycznego o zgubnych skutkach picia rakiji
- popularnego trunku w rejonach

Bałkanów oraz pieśni - kołysanki
w bardzo stonowanych rytmach.
Kolejnym utworem była stara, cygańska pieśń opowiadająca o przemieszczaniu się cygańskiego taboru
przy akompaniamencie akordeonu i
puzonu. Na scenie zagościliśmy tancerkę z Baletu Dworskiego Cracovia
Danza, która zatańczyła żywiołowy
taniec cygański. Kolejnym punktem
muzycznej wędrówki była Grecja,
gdzie wśród starożytnych zabytków
i świątyń rozbrzmiewa stara, grecka ludowa muzyka. Wysłuchaliśmy
utworu opisującego greckie wakacje,
zagranego przy pomocy akordeonu
i mandoliny. Popularny kompozytor
muzyki rockowej, elektronicznej i
etnicznej Goran Bregović w swojej
twórczości łączy tradycyjne brzmienia ludowe z męskimi chórami i
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W sobotę 3 lutego 2018 r. w Nowym Sączu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca WIRFESTIWAL 2018. Impreza zorganizowana przez szkołę
tańca Wir Dance miała miejsce w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy turnieju rywalizowali w następujących kategoriach:
Break Dance, Dancehall, Show
Dance, Hip-Hop, Jazz, Modern,
Balet oraz w tańcu nowoczesnym
i współczesnym.
Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy na tym turnieju reprezentowali soliści, duet oraz
formacje: No Limits Squad i
Phantom Squad. Instruktorem
młodych tancerzy jest Paulina
Milowska.
Z naszych solistów najwyższe
miejsce zajął Patryk Szczypczyk
– III miejsce. Pozostali soliści
znaleźli się poza podium: Kamil
Szczypczyk - V miejsce, Katarzyna Milowska - VI miejsce, Dominika Moskała - XI miejsce, Karolina Zaleńska - XII miejsce i Julia

Bolek - XII miejsce. Duet Kamil
i Patryk Szczypczyk wytańczył I
miejsce.
Zespół No Limits Squad w
składzie: Dominika Moskała, Julia Bolek, Katarzyna Milowska,
Karolina Zaleńska, Klaudia Kowalik, Kamil Szczypczyk, Patryk
Szczypczyk i Piotr Jurczak zdobył II miejsce, a Phantom Squad
w składzie: Julia Byrska, Gabriela
Bugiel, Amelia Śmietana, Natalia
Morys, Dominika Moskała, Julia
Bolek, Katarzyna Milowska, Karolina Zaleńska, Klaudia Hakluk,
Justyna Wyroba, Julia Starowicz,
Patrycja Sikora i Klaudia Kowalik - IV miejsce. Tancerze przywieźli z Nowego Sącza puchary i
dyplomy. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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kultura

Walentynkowe ostatki

Młodzież zapobiega pożarom

W piątek 9 lutego 2018 r. w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zapro- Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odsiło dzieci i młodzież na Walentynkowe Ostatki były się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Był to drugi etap potyczek.
Pierwszym etapem były eliminacje szkolne,
w których wzięło udział ponad 120 uczniów z
całej gminy.

Zabawa odbyła się 13 lutego 2018 r. w sali widowiskowej w Brzeźnicy.
Niewielka grupka dzieci świetnie się bawiła tańcząc w rytm znanych i
lubianych muzycznych przebojów.
Zabawę poprowadziła Katarzyna Szybisty, która wskoczyła w strój
przemiłego pingwina i wymyślała przeróżne układy taneczne.

Turniej tenisa stołowego
Jak co roku podczas Ferii Zimowych Centrum
Kultury i Promocji w Brzeźnicy organizuje Turniej Tenisa Stołowego.

W czwartek 15 lutego 2018 r. tuż
po godzinie 10.00 w sali tanecznej
CKiP w Brzeźnicy rozpoczęły się
turniejowe zmagania. Uczestnicy
rywalizowali ze sobą rozgrywając
mecze każdy z każdym.
Po zaciętej rywalizacji najlepsze
miejsca zajęli:
I miejsce - Hubert Mularczyk
(Marcyporęba)
II miejsce - Marek Bryniarski
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Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się 38 osób z sześciu szkół w
gminie. Konkurs odbył się w dwóch
etapach. Pierwszym był test pisemny składający się z 30 pytań. Drugim
- egzamin ustny, do którego przystąpiło 7 uczestników mających taką
sama liczbę punktów w teście pisemnym. Organizatorem konkursu
był Zarząd Gminny Związku OSP
RP w Brzeźnicy.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców
eliminacji w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I - SP kl. I-VI
I miejsce – Martyna Kucharczyk
klasa IV SP Sosnowice
II miejsce – Dominika Kucharczyk
klasa VI SP Sosnowice
III miejsce – Mikołaj Guciora klasa

V SP Sosnowice
Kategoria II - SP kl. VII i gimnazjum
I miejsce – Marek Bryniarski klasa
III ZSP Gimnazjum Brzeźnica
II miejsce – Hubert Mularczyk klasa
VII SP Marcyporęba
II miejsce – Olaf Stanek klasa II ZSP
Gimnazjum Łączany
Zwycięzcom dyplomy i upominki
wręczył Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Nagrodzeni uczniowie będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. Ponadto w eliminacjach powiatowych wezmą udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Michał Bobik, Bartłomiej Antos i Krzysztof Gonciarczyk.

(Marcyporęba)
III miejsce - Kacper Antos (Sosnowice)
IV miejsce - Tomasz Bryniarski
(Marcyporęba)
Tegoroczny zwycięzca wygrał
wszystkie swoje mecze. Gratulujemy !!! Najlepsi tenisiści otrzymali pamiątkowey nagrody rzeczowe.
taka malownicza gmina nr 1/2018

Warsztaty dziennikarsko-filmowe
z Kulturalnym Powiatem

kultura

- Laboratorium Małego Naukowca. W pierwszej części zajęć dzieci wg
schematu budowały z klocków LEGO norkę dla myszki.
Mysz ucieka przed kotem i chowa się w automatycznie otwieranej i zamykanej norce. Marzenie każdej myszy! Podczas drugiej części uczestnicy robili eksperymenty z produktów dostępnych w każdym domu:
wody, mąki, soli, jajek, oleju... To niesamowite jak ze zwykłych rzeczy
można zrobić naukowy eksperyment! I poznać różne oblicza gęstości.
Samodzielnie wykonane doświadczenia dzieci na długo zapamiętają.
Warsztaty przeprowadziła firma ROBOTIM z Krakowa. Nie zdziwcie
się, rodzice, jeśli wasza domowa kuchnia po tych zajęciach zmieni się w
laboratorium małego naukowca!

W piątek 16 lutego 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
rozpoczęły się Warsztaty dziennikarsko-filmowe z Kulturalnym Powiatem. Na początku uczestnicy wykonywali różne ćwiczenia mające na
celu poprawę dykcji. Zadaniem głównym warsztatów było zareklamowanie CKiP w Brzeźnicy.

Kuchenne Rewelacje
z Kołami Gospodyń Wiejskich

Podczas ferii zimowych Centrum Kultury i
Promocji w Brzeźnicy zaprosiło dzieci i młodzież do udziału w Kuchennych Rewelacjach
z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Brzeźnica.

Laboratorium Małego Naukowca
- robotyka oraz różne oblicza gęstości

Kuchenne Rewelacje z KGW Brzezinka
„PIZZA I TANECZNE RYTMY”
Już w sobotę 10 lutego 2018 r. panie z KGW Brzezinki zaprosiły dzieci
na spotkanie pod nazwą: „Pizza i taneczne rytmy”. Uczestnicy przygotowywali, piekli, a potem degustowali pizzę. Wszyscy wzięli udział w
zabawie karnawałowej.

W poniedziałek 19 lutego 2018 r. w ramach Ferii zimowych z Centrum
Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci
taka malownicza gmina nr 1/2018
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kultura

Kuchenne Rewelacje z KGW Brzeźnica
„W KRÓLESTWIE ZIEMNIAKA”
W poniedziałek 12 lutego 2018 r. panie z KGW Brzeźnica zaprosiły
do „Królestwa ziemniaka”. Wraz z uczestnikami przygotowały frytki i
placki ziemniaczane, które w mgnieniu oka znikały z talerzy, a w budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy przez cały dzień roznosił się piękny zapach.

Kuchenne Rewelacje z KGW Kopytówka
„PIECZONE, SMAŻONE, ZAPIEKANE”
W środę 14 lutego 2018 r. Dom Strażaka w Kopytówce odwiedziły dzieci, które wraz z paniami z Koła Gospodyń w Kopytówce przygotowywały same pyszności kulinarne. Młodzi kucharze uczyli się robić zapiekanki, kopytka, naleśniki z nutellą, pierogi oraz frytki. Ale przecież nie
samą nauką człowiek żyje. Kosztowanie tych wszystkich przysmaków
było nagrodą za trud włożony w ich przygotowanie.
Kuchenne Rewelacje z KGW Nowe Dwory
„DROŻDŻOWE PRZYSMAKI”
Wtorkowe przedpołudnie 13 lutego 2018 r. członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Nowych Dworach spędziły wraz z dzieciakami w Wiejskim Domu Kultury w Nowych Dworach, przygotowując „Drożdżowe
przysmaki”. Można było nauczyć się przygotowywać pączki, drożdżowe
koperty z serem oraz ciasteczka. W międzyczasie dzieciaki bawiły się
tańcząc i śpiewając z panią Ewą Słanią i rodzicami.

Kuchenne Rewelacje z KGW Łączany
„I NA SŁODKO, I NA OSTRO”
Kolejne spotkanie odbyło się w Domu Strażaka w Łączanach 15 lutego 2018 r. Tam Panie z KGW Łączany kierowały pracami kuchennymi,
przygotowując z dziećmi pizzę, gofry i inne smaczne potrawy. Oczywiście wszystkie potrawy trafiały na stół i szybko z niego znikały.

Kuchenne Rewelacje z KGW Bęczyn
„KARNAWAŁOWE SŁODKOŚCI”
Również we wtorek 13 lutego 2018 r. w godzinach popołudniowych w
Domu Strażaka w Bęczynie zebrały się dzieciaki, które pod okiem pań
z KGW Bęczyn przygotowywały „Karnawałowe słodkości”. Najmłodsi
samodzielnie wałkowali ciasto, wykrawali ciasteczka, nadawali kształt
faworkom i według własnych pomysłów dekorowali ciasteczka. Pomagali również w przygotowaniu sałatki owocowej. W przerwie na pieczenie i smażenie znalazło się trochę czasu na zabawę. A tuż po niej
wszyscy zasiedli do stołu i smakowali swoje kulinarne arcydzieła.
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Kuchenne Rewelacje z KGW Wyźrał
„CIASTECZKOWE WARIACJE”
„Ciasteczkowe wariacje” to tytuł zajęć, które przygotowało KGW Wyźrał. 15 lutego 2018 r. nie zabrakło tam słodkich wypieków. Były ciasteczka w różnych kształtach, pierożki, ciastka nadziewane, po postu
same pyszności.

kultura

Kuchenne Rewelacje z KGW Paszkówka
„KANAPKI NA WESOŁO” oraz „PIEROGOWY ZAWRÓT GŁOWY”
Panie z Paszkówki zaprosiły na Kuchenne Rewelacje dzieci i młodzież
w sobotę 17 lutego 2018 r. W kuchni roiło się od wielu potraw. Były
kanapki w różnych kształtach z kolorowymi pastami. Ciasta i ciasteczka
dekorowane czekoladą, owocami, galaretką i kremowym nadzieniem.
Pierożki gotowane i pieczone, na słodko i pikantnie. Wszytko wspólnie
przygotowywane i wspólnie na zakończenie zjedzone.

Jak pies z kotem

Kuchenne Rewelacje ze Stowarzyszeniem „Kossowa od nowa”
„FERIE Z BABKAMI”
Członkinie Stowarzyszenia „Kossowa od nowa” w piątek 23 lutego
2018 r. w Pawilonie Sportowym w Kossowej przygotowały warsztaty
kulinarne dla dzieci pod hasłem „Ferie z Babkami”. Podczas warsztatów
wspólnie z najmłodszymi przygotowywano i ozdabiano babki, babeczki
i muffinki.

Kolejną propozycją na spędzenie wolnego
czasu podczas Ferii zimowych ‚2018 z Centrum
Kultury i Promocji w Brzeźnicy były warsztaty
plastyczne, które odbyłysię 22 lutego 2018 r.
Warsztaty pt. „Jak pies z kotem” przygotowała
i prowadziła pani Mira Sabatowicz z Galerii
„Bałysówka” w Tomicach.

Kilkunastoosobowa grupa dzieciaków wycinała przygotowane
przez panią Mirę rysunki kotów
i psów. Następnie papierowe
zwierzaki zostały odrysowane na
tekturze i właśnie wtedy zaczęła
się twórcza praca nad powstaniem kolażu. Kolaż to technika
artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych
materiałów i tworzyw. Są one
taka malownicza gmina nr 1/2018

naklejane na płótno lub papier i
łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi. Dzieciaki oklejały swoich domowych ulubieńców kawałkami papieru, wełny i
wstążki. Okazało się, że tworzenie
kolażu jest bardzo pracochłonne
i wymaga pomysłowości, cierpliwości i zaangażowania. Ale efekty
tej pracy potrafią zaskoczyć nawet
samych wykonawców.
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kultura

Maruczella
dla zakochanych
W niedzielny wieczór 11 lutego
2018 r. z okazji zbliżających się
Walentynek Centrum Kultury
i Promocji w Brzeźnicy zaprosiło
młodszą i starszą publiczność
do obejrzenia spektaklu w klimacie
niemego kina pt. „Maruczella”
w reżyserii Mikołaja Wiepriewa
w wykonaniu Teatru Nikoli
z Krakowa.
Teatr Nikoli założony został w
Kijowie (początkowo pod nazwą
Biały Klaun) w 1990 roku przez
Mikołaja Wiepriewa, reżysera
i aktora z Rosji. Funkcjonuje w
Polsce od 1991 roku. Łączy w sobie elementy pantomimy, teatru
ruchu, akrobatyki, komedii oraz
tańca współczesnego. W swoim

opowiadającej historię miłosną.
Spektakl Teatru Nikoli to kolaż
miłosnych scen – zalotów, flirtów,
przeoczeń czy nieporozumień
na tle damsko-męskim. Każda z
krótkich historii jest zaprawiona
solidną dawką humoru, a część
wciąga publiczność do aktywnej
zabawy, umieszczając jej wybra-

repertuarze posiada zarówno
spektakle sceniczne jak i plenerowe. Ich różnorodna forma,
bogactwo treści oraz duża dawka pozytywnej energii i humoru,
jaką ze sobą niosą sprawia, że adresatami twórczości teatru Nikoli
może być publiczność w różnym
wieku. Spektakl rozpoczął się bardzo tajemniczo. ...W powietrzu
unosi się dym... z dymu wyłaniają się postaci: Kobieta (w tej roli:
Dominika Jucha) i Mężczyzna (w
tej roli: Mikołaj Wiepriew) udają
się w podróż, podróż pełną nostalgii i humoru, w którą zabiorą
także widzów. Tytuł “Maruczella”
pochodzi od włoskiej piosenki

nych przedstawicieli na scenie.
W aurze filmów Federico Felliniego, w magicznej atmosferze
niemego kina, w dymie dziewiętnastowiecznych parowozów
przenosimy się na stary Dworzec
Kolejowy. Ciepła nostalgia, jaką
wywołuje wspomnienie dawno
minionych czasów łączy się z
przyjemnością oglądania perfekcyjnej gry aktorskiej, łączącej
pantomimę z elementami taneczno-komicznymi.
Zgromadzona publiczność
przeżyła romantyczną podróż w
czasie.
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Warsztaty z Klaudią
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaprosiło dzieci i młodzież do udziału w Warsztatach tanecznych, które odbyły się 21 lutego
2018 r. w sali widowiskowej. Z zaproszenia
skorzystała ponad czterdziestoosobowa grupa
miłośników tańca Hip Hop i Street Dance.

Warsztaty poprowadziła znana
nam wszystkim finalistka programu „You Can Dance - Po prostu tańcz” Klaudia Antos, która
na początek przygotowała dla
uczestników kilkunastominutową
rozgrzewkę. Tuż po niej rozpoczęła się nauka krótkiego układu
tanecznego, którego niełatwe elementy ćwiczone były wielokrotnie podczas warsztatów. Na ich
zakończenie uczestnicy podzieleni na trzy grupy tańczyli wytrenowany układ. Po zakończeniu
warsztatów był czas na wspólne
zdjęcia z Klaudią oraz autografy.
Klaudia Antos - obecnie tancerka zawodowej grupy tanecznej VOLT, instruktorka i cho-

reograf hip hop/new age oraz
jazzu. Wielokrotnie brała udział
w warsztatach tanecznych w
Polsce, a szkoliła się u takich nauczycieli jak: Cj Salvador, Denzel
Chisolm, Andye J, Diana Matos,
Devin Jamieson, Tony Tzar, Kyle
Hanagami, Marissa Osato, Jonte,
Grzegorz Pańtak i wielu innych.
Była jednym z choreografów Festiwalu Tańca Makesense, który
odbył się w kwietniu 2014 roku
w Teatrze Ludowym w Krakowie.
Jako tancerka towarzyszyła Honoracie „Honey” Skarbek w jej
trasie koncertowej “My Name Is
Million Tour 2014” i pracowała z
Dorotą „Dodą” Rabczewską przy
jej tanecznych projektach.
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Gwiazda jeszcze
nie spadła

22 grudnia młodzież gimnazjalna przedstawiła
jasełka pt. „Gwiazda jeszcze nie spadła”. Podczas
spektaklu ukazali nam, że awanse, podwyżki są
ważne, by zapewnić byt rodzinie, ale nie najważniejsze, ponieważ by nie stracić ukochanych
osób, potrzebna jest bliskość, dobre relacje z rodziną, a także wspólne spędzanie Świąt.
Nasi bohaterowie pod wpływem rozmów,
przemyśleń i różnych przeżyć przewartościowują swoją postawę życiową, dzięki czemu mogli
doświadczyć cudu Bożego Narodzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie jasełek oraz publiczności za ciepłe przyjęcie.
opracowanie: wolontariusze projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia wraz z opiekunami

kultura

Motylki na poczcie

Zajęcia z rodzicami

W tym gorącym przedświątecznym tygodniu
„Motylki” poszły z wycieczką na pocztę, by
wysłać kartki świąteczne i przy okazji poznać
pracę poczty i pocztowców. Opracowanie:
Aleksandra Orzechowska

13 grudnia popołudniu w grupie Smerfy odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami. Smerfy
wprowadziły rodziców w świąteczny nastrój.
Były zimowe piosenki i przepiękny taniec,
który zaprezentowały dziewczynki. Nie zabrakło plastycznego elementu spotkania. Dzieci
wraz z rodzicami robiły ozdoby na choinkę,
malowały drewniane krążki i tworzyły zimową kartkę. Odbył się także Smerfny Kiermasz
Świąteczny. Więcej zdjęć na stronie: https://
www.facebook.com/przedszkolesamorzadowewbrzeznicy/ Film: https://www.youtube.
com/watch?v=_7hmDhhnj0E&t=425s.
Opracowanie: Anna Kowalczyk

Wigilia w przedszkolu Warsztaty u Smerfów

Wizyta św. Mikołaja
Tradycyjnie w naszym przedszkolu przed
świętami odbyła się Wigilia. Był to bardzo
uroczysty dzień. Dzieci podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie życzenia świąteczne. Nie
zabrakło wspólnego biesiadowania przy stole
oraz śpiewania kolęd i pastorałek. Na obiad
przedszkolaki skosztowały czerwony barszczyk z uszkami i rybę.
Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/przedszkolesamorzadowewbrzeznicy/ Opracowanie: Anna Kowalczyk

8 grudnia dzieci z grupy Smerfy uczestniczyły w warsztatach świątecznych, które prowadziła p. Marta z SOWIARNI. Dzieci poznały
właściwości wełny czesankowej i technikę filcowania na sucho. Zadaniem każdego Smerfa
było stworzenie bombki według własnego pomysłu. To była świetna zabawa :)
Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/przedszkolesamorzadowewbrzeznicy/ Opracowanie: Anna Kowalczyk
7 grudnia po śniadaniu nasze przedszkole
odwiedził Święty Mikołaj. Ta coroczna wizyta zawsze budzi wiele emocji. Przedszkolaki
zobaczyły najpierw przedstawienie o Świętym
Mikołaju, a potem wszystkie grzeczne dzieci
otrzymały prezent.
Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/przedszkolesamorzadowewbrzeznicy/ Opracowanie: Anna Kowalczyk
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Od serca dla serca
Za nami drugie już spotkanie
integracyjne w Szkole Podstawowej
im. Antoniego Kucharczyka, na
które zaproszono wychowanków i
nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w
Kalwarii Zebrzydowskiej.

Święto Babci i Dziadka
w przedszkolu w Tłuczani

Organizatorem tej uroczystości była pani Kinga
Frączek. Dzieci miały okazję wspólnie z naszymi
uczniami obejrzeć przedstawienie w wykonaniu
uczniów z kl. VII pt.: „Księżniczka na ziarnku
grochu”, wysłuchać świątecznych piosenek, a
także obejrzeć teatr jednego aktora. Następnie
swój talent muzyczno-wokalny zaprezentował
Piotr- uczeń SOSW. Rozbawił on całą publiczność i wszyscy wspaniale się bawili. Po występach
pani Anna Mrzygłód- Grabowska zaprezentowała krótką charakterystykę, która przybliżyła
uczniom z Paszkówki problem autyzmu. Po
pierwszej części przyszedł czas na słodki poczęstunek. Następnie odbyły się warsztaty plastyczne,
podczas których uczniowie ze SOSW i ze szkoły w
Paszkówce zjednoczyli swoje siły i wykonali piękne prace plastyczne pt.: „Choinka moich marzeń”.
Po dniu pełnym niezapomnianych wrażeń nadeszła chwila na wręczenie upominków dla naszych
przyjaciół. Na twarzach dzieci gościł uśmiech i
chętnie pozowały do pamiątkowych zdjęć. Pani
dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim za
wspólne spotkanie. Był to naprawdę wyjątkowy
dzień, który już na stałe zagościł w harmonogramie imprez szkoły w Paszkówce. Nad realizacją
akcji czuwała p. Kinga Frączek i p. Anna Mrzygłód- Grabowska. Cieszymy się, że nasze dzieci
miały okazję spotkać się po raz kolejny i wspólnie
spędzić ze sobą czas. To utwierdza nas w przekonaniu, że integracja to dobra rzecz, która ma
nieocenioną wartość. Jesteśmy pewne, że cel spotkania integracyjnego został osiągnięty i tę działalność będziemy nadal kontynuować, ponieważ
tego typu spotkania przynoszą duże efekty.
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25 i 26 stycznia to były bardzo
uroczyste dni w Przedszkolu w
Tłuczani. Dzieci z grupy „Motylków”
i „Pszczółek” obchodziły Święto
Babci i Dziadka – jedno z
najpiękniejszych świąt w kalendarzu
przedszkolnych uroczystości.

piosenki. Były też tańce: „Koziorajka” oraz
„Trojak”. „Motylki” zapoznały gości z wesołą zabawą - pląsem pt. „Tu paluszek…” Po
odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” dzieci
wręczyły Babciom i Dziadkom upominki w
postaci swojego zdjęcia w ozdobnej ramce.
Dzień później Święto Babci i Dziadka obchodziły „Pszczółki” (dzieci z grupy starszej).
Wspaniali goście obejrzeli inscenizację pt.
„Wspomnienia Babci i Dziadka” oraz tańce:
„Krakowiaka”, „Babuszki” i „Grozik”. Dzieci
zaprezentowały także piękne wiersze i piosenki o miłości i przywiązaniu do Babci i Dziadka. „Pszczółki” również wręczyły swoim bliskim upominki w postaci zdjęcia w kolorowej
ramce.
Babcie i Dziadkowie z miłością i uśmiechem
oglądali występy swoich wnucząt. Na koniec
goście zostali zaproszeni na kawkę i ciasteczko
przygotowane przez Rodziców. To był dzień
pełen wzruszeń, ciepła i radości. R. Żmuda, B.
Labocha

Przez dwa dni sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej wypełniona była po brzegi.
Wspaniałych gości przywitała Pani Dyrektor ZSP w Tłuczani - Maria Odrobina - Dąbrowska. W czwartek „Motylki” (grupa dzieci
młodszych)występowały przed Babciami i
Dziadkami, prezentując krótką inscenizację pt. „Prezent dla Dziadka” oraz wiersze i

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Kadra z Klasą”
Celem projektu jest podniesienie jakości
pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu
pracy
nauczycieli
uczestniczących
w różnorodnych formach doskonalenia
zawodowego w kraju i za granicą.

W naszej szkole w terminie 15.11.2016 r. – 14.06.2018 r. realizowany jest projekt „Kadra z Klasą”
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Głównym celem działań „Kadry z Klasą” jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie
warsztatu pracy nauczycieli biorących udział w szkoleniach zagranicznych poprzedzonych przygotowaniem językowym na kursach krajowych. W projekcie bierze udział 21 nauczycieli.
Wszystkie działania opisywane w cyklicznych newsletterach oraz na blogu projektu.
Link do wydań internetowych newslettera: https://newsstand.joomag.com/en/newsletter-kadra-z-klasą-nr-2-newsletter-8/0851934001514819196?ref=ib
Link do bloga: http://kadrazklasa.blogspot.com/

Dofinansowanie projektu z UE:
124 857,02 PLN
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Dary dla zwierząt

Koncert kolęd

Grupa „Motylki” z Samorządowego Przedszkola w Brzeźnicy postanowiła wziąć udział
w zbiórce darów dla bezdomnych zwierząt w
schronisku w Oświęcimiu. Przez cały listopad
dzieci przynosiły karmę dla piesków i kotków
oraz niepotrzebną w domu pościel, kołderki,
kocyki i ręczniki. Dary zostały zawiezione do
schroniska OTOZ Animals Oddział w Oświęcimiu tuż przed Mikołajkami. Dzieci otrzymały dyplom podziękowania za okazane dobro. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli
do wzięcia udziału w pomocy bezdomnym
zwierzętom. Opracowanie: Aleksandra Orzechowska

2 grudnia br. był w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy dniem świętowania. Rozpoczął się koncertem kolęd, który poprowadziła p. Małgorzata Herzyk. Uczniowie klas 5-7 przy akompaniamencie
gitar, bębenków i organ zaśpiewali przygotowane
przez siebie utwory. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i życzeń w iście rodzinnej atmosferze.
Zwieńczeniem dnia były Wigilie klasowe, które
wprowadziły nas w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój. Kolejny rok tradycji stało się zadość.

No promil
- no problem

5 grudnia 2017 r. już po raz piąty uczniowie
Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy wzięli udział
w happeningu w ramach kampanii społecznej
– „No promil – no problem”, zainicjowanej
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Solny Gwarek” z Wieliczki, przy wsparciu samorządu Województwa Małopolskiego. Akcja
ta ma na celu uświadomienie kierowcom niebezpieczeństwa związanego z prowadzeniem
pojazdów pod wpływem alkoholu. W ramach
kampanii uczniowie klasy Va pod opieką swojej wychowawczyni pani Anny Danek, pani
psycholog Joanny Gawędy oraz pani pedagog
Katarzyny Pietrykowskiej, na jednym z parkingów w Brzeźnicy rozdawali kierowcom
ulotki informacyjne, baloniki oraz przestrzegali przed wsiadaniem za kółko po spożyciu
napojów alkoholowych. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony
kierowców. Wszyscy reagowali z uśmiechem i
sympatią, potwierdzając, że takie działania są
bardzo potrzebne.
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Misyjne Jasełka

Jasełka misyjne i koncert kolęd w klasach 1-4
Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy wprowadziły nas w atmosferę świąteczną i przypomniały
wartości, którymi wszyscy ludzie powinni żyć,
aby być szczęśliwymi. Jezus narodzony dla całego świata chce żyć w naszych sercach, dlatego wszyscy jesteśmy zaproszeni na urodziny
Jezusa do Betlejem. s. Monika wraz z Misjonarzami Miłości

Jasełka
w Chrząstowicach

22 grudnia dzieci z Filii Chrząstowice wystawiły jasełka pt. „Korzenie”.
Zgromadziły one wielu widzów. Swoją obecnością zaszczycił nas wicedyrektor ZSP w
Brzeźnicy Tomasz Kindykiewicz, nauczyciele
pracujący w placówce oraz rodzice i dziadkowie uczniów.
Jasełka oparte były na kanwie audycji telewizyjnej. Główni bohaterowie to ludzie żyjący
współcześnie, których korzenie sięgały czasów
narodzin Chrystusa. Był potomek Heroda –
Jakub, pasterzy – Judyta, właścicieli gospody
– Rebeka.
Młodzi aktorzy z humorem przedstawili w
świetle współczesności korzenie naszej wiary.
Jasełka bardzo się podobały i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po przedstawieniu
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Wolontariuszka z Indii Zabawa
karnawałowa

dzieci udały się na szkolną wigilię. Opracowanie: Dorota Książek, Urszula Marszałek

Dzień Babci i Dziadka
w Chrząstowicach

Od 4 grudnia 2017 r. mieliśmy przyjemność
gościć w naszej szkole, a niektóre uczennice także w domach, Vidhyę Gokhe – wolontariuszkę z
Indii, wesołą, uśmiechniętą i kontaktową, odrobinę nieśmiałą osiemnastolatkę, która zapoznawała
naszych uczniów z kulturą i życiem codziennym
w Indiach, a komunikując się wyłącznie w języku
angielskim, umożliwiała uczniom sprawdzenie
własnych umiejętności językowych w rzeczywistych, życiowych sytuacjach. Jak zawsze przed
tego typu wymianą była obawa (zapewne po obydwu stronach) czy wszystko będzie w porządku,
jednak nasza i jej otwartość, mam nadzieję sprawiła, że pobyt Vidhyi przebiegał bez zgrzytów.
Vidhya bardzo sumiennie przygotowywała się do
zajęć i ze spokojem dostosowywała się do nagłych
zmian w rozkładzie, których w szkole nie brakuje, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Dzieci
i młodzież bardzo szybko ją polubiły i nawet na
przerwach szukały z nią kontaktu. Opracowanie: Edyta Kłeczek

W czwartek 8 lutego uczniowie klas młodszych SP bawili się wspólnie na zabawie karnawałowej. Jak na karnawał przystało nie
zabrakło pięknych, pomysłowych i kolorowych kreacji, wspólnych zabaw i tańców przy
różnorodnej muzyce. Wielkim powodzeniem
cieszył się taniec z piłeczkami w parach, taniec
na gazecie. Szybkością i refleksem wykazały
się dzieci biorące udział w tańcu z krzesłami.
Radości nie było końca. Dzień ten dostarczył
wszystkim dzieciom mnóstwo uśmiechu i dobrego humoru. Opracowanie: Kinga Opyrchał

Świąteczna akcja
26 stycznia 2018 roku w Filii Chrząstowice
obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z
klas I – III oraz oddziału przedszkolnego przygotowały interesujący program artystyczny na
ten dzień, zaś Rada Rodziców słodki poczęstunek . Uroczystość rozpoczęła dyrektor ZSP
w Brzeźnicy pani mgr Anna Lang, która na
wstępnie serdecznie powitała przybyłych gości oraz złożyła najlepsze życzenia z okazji ich
święta. Następnie były wiersze i piosenki okolicznościowe związane z Dniem Babci i Dziadka oraz przedstawienie jasełkowe w wykonaniu
uczniów. Dzieci podziękowały też Babciom i
Dziadkom za ich trud, wręczając laurki. Opracowanie: Dorota Książek, Ewa Radoń
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Mikołajki

Jak co roku, w grudniu, cała społeczność
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy wraz z filią w Chrząstowicach włączyła
się w „Świąteczną Akcję 2017”, czyli w pomoc
najbardziej potrzebującym rodzinom z Gminy Brzeźnica. Dzięki ogromnej ofiarności
uczniów i ich rodziców udało się pomóc pięciu
rodzinom, którym przekazaliśmy paczki wypełnione po brzegi artykułami spożywczymi,
środkami czystości i artykułami szkolnymi.
Bardzo dziękujemy wszystkim za okazaną
pomoc i otwarte serca na drugiego człowieka,
bo to dzięki Wam Święta Bożego Narodzenia
będą dla potrzebujących rodzin pełne radości.

6 grudnia w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy
odbyły się Mikołajki przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Tego dnia do wszystkich
klas zawitał Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami i koszem pełnym słodyczy. W szkole
panowała niesamowita atmosfera. Wszystkim
dopisywały świetne humory i towarzyszył
świąteczny nastrój. Oby więcej takich dni w
naszej szkole. Opiekunowie SU
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Podsumowanie projektu
„Matematyka w różnych zawodach”
W ZSP w Brzeźnicy zakończono realizację projektu
edukacyjnego „Matematyka w różnych
zawodach” realizowanego w ramach
programu grantowego Fundacji
mBanku pod nazwą mPotęga.

Na realizację projektu
pozyskano
kwotę 5 tys. zł.
Pieniądze wykorzystano
na: prowadzenie zajęć,
organizację
wycieczki, zakup materiałów, zakup
projektora oraz zakup nagród i upo-

minków za
udział w projekcie.
Adresatami projektu byli uczniowie klas piątych i siódmych szkoły
podstawowej, czyli około 80 osób.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nasze działania mające na celu
pokazanie uczniom praktycznego
zastosowania matematyki w życiu
codziennym. Koordynator projektu
Anna Knapik

Działania w ramach realizowanego projektu :
• we wrześniu zorganizowano konkurs matematyczny „Świat okiem
matematyka” oraz przygotowano gazetkę o tej tematyce;
• 18.09. 2017 r. uczniowie klasy 7 a wybrali się do sklepu „Avita”
, aby na miejscu zobaczyć, jak matematyka jest wykorzystywana w
sklepie;
• w sobotę 23.09. 2017 r. na zajęciach dodatkowych uczniowie podsumowali wyprawę do sklepu oraz rozwiązywali zadania związane z
promocjami, a także tworzyli gry dydaktyczne;
• 19.10.2017 r. wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie matematycznym „Świat okiem matematyka” i wykonały najlepsze prace
plastyczne, pojechały w nagrodę na Leskowiec, (na wycieczce miały
okazję korzystać w praktyce z mapy);
• 25.10.2017 r. po lekcjach uczniowie klasy VIIb uczestniczyli w zajęciach w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy i tam poszukiwali matematyki;
• w sobotę 28.10.2017 r.w szkole odbyły się warsztaty, na których
uczniowie rozwiązywali zadania z procentami, aby lepiej zrozumieć
pracę w banku, oglądali prezentacje dotyczące procentów i banku,
a także sami wykonali prezentacje multimedialne związane z tym
tematem;
• 14.11. 2017 r. uczniowie klasy Vb udali się do kuchni w naszej
szkole, gdzie mieli możliwość zobaczyć, czy matematyka ma w tym
miejscu zastosowanie;
• w sobotę 25.11.2017 r. uczniowie w praktyce wykorzystali zdobytą dzięki wizycie w kuchni wiedzę i wykonali smaczne i pożywne
kanapki, a przy okazji obliczali, jaki jest ich koszt oraz ile zawierają
kalorii;
• 15.11. 2017 r. uczniowie klasy Va udali się na rozmowę z panem
wójtem i panią sekretarz Gminy Brzeźnica, aby uzyskać informacje
na temat danych statystycznych dotyczących naszej gminy;
• w sobotę 25.11.2017 r. uczniowie na podstawie uzyskanych w
urzędzie gminy informacji uczyli się tworzyć tabele i wykresy, które
stały się głównym elementem plakatów o naszej gminie;
• w grudniu zakupiono projektor do klasy matematycznej (zakup został dofinansowany przez wójta gminy), wykonano gazetkę prezentującą przebieg realizacji projektu ,wręczono podziękowania przedstawicielom wszystkich instytucji, do których zawitała mPotęga, a
wszyscy uczniowie realizujący projekt otrzymali upominki;
• 18.12. 2017 r. na apelu podsumowano projekt, a uczniowie mieli
możliwość zaprezentowania swoich prac.
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Wszyscy wiedzą znakomicie,
że w świetlicy to jest życie!
W naszej świetlicy staramy się
umilać i uatrakcyjniać czas naszym wychowankom. Uczniowie
nie mają czasu na nudę: bawią się
klockami, autami, lalkami, grają
w gry itp. Dzieci poznają wiele
piosenek i zabaw integracyjnych.
Ponadto dzieci mają codziennie
krótkie zajęcia, wykonują różne

prace plastyczne: kule z bałwankami, portrety babć i dziadków,
renifery, pingwiny itd. Staramy
się, aby każdego dnia w naszej
świetlicy panowała miła atmosfera, a dzieci wychodziły z niej
szczęśliwe i radosne! Opracowanie: Zuzanna Nicieja

Poczytaj mi Przyjacielu
Na naszej świetlicy rozpoczęła się akcja pt. „Poczytaj mi Przyjacielu”,
która plega na tym, iż
chętne dzieci czytają
książki
pozostałym
świetliczakom.
Jako
pierwsza czytała Helenka Bobula fragment
książki M. Widmark,
H. Willis „Biuro detektywistyczne Lassego i
Mai. Tajemnica urodzin”.
Opracowanie:
Zuzanna Nicieja
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Projekt
międzynarodowy

Książka to mój skarb
19 stycznia dzieci miały okazję wziąć udział
w akcji „Książka to mój skarb” organizowanej w świetlicy. Chętni uczniowie przynieśli z
domu swoje ulubione książki, aby zaprezentować je innym dzieciom, a tym samym zachęcić
do ich przeczytania. Opracowanie: Zuzanna
Nicieja

Curzydło, Bartosz Kucia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Opracowanie: Agnieszka Celak

Magiczne Anioły

Niech kolęduje
z nami cały świat

W naszej świetlicy odbył się konkurs kolęd
i pastorałek zatytułowany „Niech kolęduje z
nami cały świat”. Chętnych dzieci do zaprezentowania swoich wokalnych występów nie
brakowało. Dzieci prezentowały utwory solo
lub w grupie. Z wielkim zaangażowaniem i
zapałem wykonali najpopularniejsze kolędy,
takie jak: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”,
„Lulajże Jezuniu”, „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w
Betlejem” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Jury złożone z wychowawców świetlicy p. Zuzi
i p. Agnieszki wyłoniło laureatów konkursu.
Zwycięzcy oraz wszystkie dzieci, które brały
udział w konkursie otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.
I Miejsce: Lena Sadzikowska, Amelia Wyzgał,
Patrycja Fudała
I Miejsce: Konstancja Młynek
II Miejsce: Paulina Kaszyńska
II Miejsce: Nikola Ciepły
III Miejsce: Wanessa Bartuś, Ola Stanisławska
III Miejsce: Szymon Rybarczyk
Wyróżnienie: Lena Piętoń, Gabrysia Pawłowska, Julia Kurowska, Antosia Skoczylas, Ania
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20 grudnia został rozstrzygnięty świetlicowy konkurs plastyczny „Magiczne Anioły”.
Uczniowie wykonali oryginalne prace, w które włożyli naprawdę dużo wysiłku. Pierwsze
miejsce zajęła Maja Tracz, drugie- Sara i Nikola Kłaput, natomiast trzecie- Lena Piętoń i Daria Pieniążek. Nie zabrakło także wyróżnień
dla Ksawerego Głogowskiego, Bartosza Kuci
oraz Gabrysi Pawłowskiej. Wszystkie osoby
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody! Gratulujemy!

Prezenty dla babci
i dziadka
Dzieci z naszej świetlicy własnoręcznie wykonały laurki dla swoich Babć i Dziadków.
Ponadto uczniowie wykonali portrety swoich
babć lub dziadków. Świetliczanom bardzo zależało, aby ich prace były starannie przygotowane. Opracowanie: Zuzanna Nicieja

Uczniowie klasy III przystąpili do realizacji międzynarodowego projektu z języka niemieckiego: „Wie feiern wir Feste durch das
Jahr”, czyli jak obchodzimy Święta. Projekt
jest realizowany w ramach eTwinning. Dzięki
projektowi dzieci mają okazję poznać zwyczaje świąteczne z innych krajów i regionów
Polski oraz zaprezentować siebie. Pierwszym
działaniem było wykonanie kartek bożonarodzeniowych oraz udekorowanie ciasteczek.
Życzenia zostały wysłane do szkół z Niemiec,
Węgier i Polski. Opracowała: Agnieszka Celak

Turniej sprawnościowy
„Hopsa”

Dnia 17.01.2018r. dzieci z klas I i II miały możliwość wzięcia udziału w Miniturnieju sprawnościowym „Hopsa”. Do konkursu
zgłosiło się 28 dzieci. Najwięcej punktów
zdobyła Madzia Zając. II miejsce zdobył Eryk
Miętka, natomiast III miejsce zdobyli: Ania
Curzydło, Sara Kłaput, Lena Piętoń, Kuba Tyrała. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy! Opracowanie: Zuzanna Nicieja
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Kultura - sposób na wolne od handlu niedziele

Świetny występ The ThreeX w Brzeźnicy
Późnym, niedzielnym popołudniem 11 marca 2018 r. na scenie w Centrum Kultury
i Promocji w Brzeźnicy wystąpiło Trio muzyczno-komediowe The ThreeX. W skład
zespołu, który działa nieprzerwanie od 15 lat, wchodzą muzycy pochodzący z Bielska-Białej: Krzysztof Kokoszewski, Jacek Obstarczyk, Jacek Stolarczyk - absolwenci renomowanego uniwersytetu muzycznego w Wiedniu.
„Mindbowing”, w którym muzycy, oprócz wspaniałej gry, prezentują swoje unikalne talenty.
Taniec, żonglerka, pantomima i
żarty muzyczne, które początkowo były tylko młodzieńczą fascynacją, stały się nieodłączną częścią ich autorskiego show, które
skierowane jest do szerokiej publicxzności - zarówno tej rzadko
odwiedzającej filharmonie, jak i
koneserów sztuki. Cały program
grany był z pamięci, przez co muzycy czuli się swobodnie na scenie, a dodatkowo mieli zapewniony lepszy kontakt z publicznością,
która żywiołowo reagowała na
wyszukany humor i wirtuozerię

Są oni laureatami wielu międzynarodowych konkursów i mimo
młodego wieku współpracują z
największymi nazwiskami branży muzycznej takimi jak: Aleksey
Igudesman, Hyung-ki Joo, Zoltan
Kiss czy Adam Rapa. Różnorodność charakterów, świetny warsztat, obycie sceniczne i profesjonalizm jaki prezentują sprawiają, że

The ThreeX plasuje się w
światowej
czołówce
zespoł kameralnych
tego typu,
czego dowodem

jest zdobycie złotego
medalu na prestożowym
konkursie muzyki kameralnej w Japonii w 2014 r.
Trio muzyczno-komediowe występowało ponad
220 razy odwiedzając 15
krajów w Europie, Azji i
Ameryce Południowej.
Zgromadzona publiczność obejrzała ponad 80
minutowe widowisko pt.
taka malownicza gmina 1/2018

instrumentalną. Muzycy skypiają
się na tworzeniu własnych aranżacji, które sięgają od klasycyzmu i romantyzmu przez tanga,
jazz, pop, aż po muzykę filmową i rozrywkową. Ten koncert z
pewnością na długo pozostanie w
pamięci tych, którzy go obejrzeli.

23

Spektakl „Pisankowo”

W Galerii
Polsko Słowackiej
wystawa
witraży Jadwigi
Gołębiewskiej
„Obrazy
światłem
malowane”.
To trzeba
zobaczyć!

Jadwiga

Gołębiewska

Ukończyła

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie
na wydziale Architektury Wnętrz
w pracowni prof Tadeusza Kwaka.
Jej witraże można znaleźć
między inymi w:
Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Francji,
Austrii, Rosji, Kazachstanie
i wielu innych.
Ostatnie ważne wystawy to:
Paryż, Wiedeń, Nowy Jork
i Kraków

WITRAŻE
to dla mnie:

nie tylko sztuka sakralna...
nie tylko dekoracja okna...
to również
doskonałe uzupełnienie
KAŻDEGO wnętrza jako:
obraz
elementy mebli, przegród,
parawanów,...
elementy oświetlenia
symbole i emblematy
(np firmowe)
drobne elementy wyposażenia

