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• Złote Gody w Brzeźnicy • Epidemia Koronawirusa
ważne informacje • Łączany żegnają Proboszcza

BRZEŹNICA taka malowniczagmina
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY



Jadwiga Kozioł

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

Wielkanoc  A. D. 2020

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Chrystus bowiem zmartwychwstał. 

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. 
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście 

do Waszego rodzinnego życia.
Życzenia zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
siły i wytrwałości 

w tym trudnym okresie
składają

Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych miłości
i rodzinnego ciepła

życzy

Kazimierz Mostowik
Dyrektor CKiP w Brzeźnicy

wraz z pracownikami
oraz 

Redakcja „Takiej Malowniczej Gminy”
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epidemia
Epidemia koronawirusa ‑ ważne informacje

Dbajmy o siebie i innych, stosujmy się do zaleceń, a na pewno uda się pokonać wirusa i 
wrócić do normalnego życia. #zostańmywdomach

Funkcjonowanie Urzędu Gminy 
i instytucji gminnych
   Wójt Gminy Brzeźnica infor-
muje, że w pilnych przypadkach 
istnieje możliwość osobistego 
składania dokumentów bezpo-
średnio przy wejściu do budyn-
ku Urzędu Gminy.
W celu usprawnienia obsługi 
mieszkańców prosimy o poda-
wanie numerów kontaktowych 
na składanych dokumentach.
Przypominam, że kasa Urzędu 
Gminy jest nieczynna do odwo-
łania.
Podatki oraz opłaty za odpady 
prosimy regulować elektronicz-
nie na indywidualne rachunki 
bankowe.
Pozostałe płatności (mi.in: opła-
ta skarbowa, opłaty cmentarne, 
opłaty z tytułu czynszu, najmu, 
dzierżawy, użytkowania wie-
czystego, opłata za zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoho-
lowych) na rachunek bankowy 
nr 22 8112 0008 0000 0358 2000 
0400.
Pracownicy Urzędu pozostają 
do Państwa dyspozycji poprzez 
kontakt:
- telefoniczny (33) 879 20 29 lub 
(33) 879 20 25
- mailowy: gmina@brzeznica.pl
- za pomocą platformy usług 
elektronicznych ePUAP oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyj-
nej: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. 
Krakowska 109, 34-114 Brzeź-
nica
Prosimy o zrozumienie powa-
gi sytuacji i wprowadzonych 
ograniczeń mających na celu 
zachowanie wszelkich środków 
ostrożności.

   Do 11 kwietnia włącznie nie 
będzie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami by-
towymi, zdrowotnymi, zawodo-

wymi. Obostrzenie nie dotyczy 
więc:
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś 
pracownikiem, prowadzisz swo-

Od dnia 12 marca 2020 r. do 
odwołania zawieszona jest dzia-
łalność w następujących instytu-
cjach:
- Publiczny Żłobek „Kącik dla 
Maluszka” w Brzeźnicy,
- Dom Seniora w Marcyporębie,
-  Dom Seniora w Łączanach.
 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brzeźnicy wraz z filiami jest 
czasowo zamknięta od 12 marca 

2020 r. do odwołania.
tel. (33) 879 24 72, e-mail: biblio-
tekawbrzeznicy@o2.pl lub pocz-
ta@spichlerzksiazki.pl
 Od dnia 12 marca 2020 r. do 
odwołania zawieszona jest dzia-
łalność Centrum Kultury i Pro-
mocji  w Brzeźnicy.
tel.  (33) 879 20 29 w. 21, e-mail: 
biuro@ckbrzeznica.pl lub dyrek-
tor@ckbrzeznica.pl

Informujemy, że od dnia 23 
marca (poniedziałek) linia aglo-
meracyjna 223 będzie kursować 
według sobotniego rozkładu.
- linia Spytkowice - Kraków, 
Brzeźnica - Kraków Firmy 
„GLOBUS” kursuje wg rozkła-
dów sobotnich,
- linia Spytkowice-Kraków, 
Kraków-Spytkowice Firmy 
„MAKBUS” została zawieszona 

do odwołania,
- linia Spytkowice – Kraków, 
Kraków-Spytkowice Firmy 
Gołba Zygmunt Przewóz Osób 
została zawieszona do odwo-
łania
Bez zmian pozostały:
- linia Brzeźnica - Bachorowice-
-Wadowice Firmy „GLOBUS”
- linia Brzeźnica - Paszkówka-
-Skawina Firmy „GLOBUS”

Funkcjonowanie instytucji gminnych

Uprzejmie informujemy, że 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeźnicy pełni dyżur tele-
foniczny w godz. od 7.30 do 
19.00, również w sobotę i nie-
dzielę, mający na celu udziele-
nie pełnej informacji osobom, 

które potrzebują pomocy, 
zwłaszcza ludziom starszym, 
samotnym i niepełnospraw-
nym oraz objętych kwaran-
tanną w związku z epidemią 
koronawirusa COVID-19.

Dyżur telefoniczny GOPS

Zmiany w komunkacji

ją firmę, czy gospodarstwo rolne, 
masz prawo dojechać do swojej 
pracy. Masz również prawo udać 
się po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawodową 
działalnością.
- wolontariatu. Jeśli działasz na 
rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym prze-
bywającym na kwarantannie 
lub osobom, które nie powin-
ny wychodzić z domu, możesz 

się przemieszczać w ramach tej 
działalności.
- załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego. Będziesz 
mógł się przemieszczać, aby zro-
bić niezbędne zakupy, wykupić 
lekarstwa, udać się do lekarza, 
opiekować się bliskimi, wypro-
wadzić psa. Ważne! Przemiesz-
czać można się jedynie w grupie 
do dwóch osób. Obostrzenie to 
nie dotyczy rodzin.

Co wolno, czego nie wolno
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na krótko

8 stycznia 
Prezydium Gminnego Zarządu OSP 
w Brzeźnicy
9 stycznia 
Spotkanie  w sprawie odnawialnych 
źródeł energii ( fotowoltaika) na 
terenie Gminy Brzeźnica
13 stycznia 
Wspólne Posiedzenie Komisji  Pla-
nowania , Budżetu, Kultury, Oświaty, 
Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
oraz Komisji Rewizyjnej
14 stycznia 
XV Sesja Rady Gminy Brzeźnica
16 stycznia 
Spotkanie z Wicewojewodą Mało-
polski p. Zbigniewem Starzec w spra-
wie złożonego wniosku dot. utwo-
rzenia Żłobka oraz Klubu Seniora na 
terenie Gminy Brzeźnica
18 stycznia 
Uroczystość „Złotego Jubileusza” 
50-lecia pożycia małżeńskiego
21 stycznia 
Zarząd Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski
22 stycznia 
Udział w Konferencji pn. Perspek-
tywy dla mieszkańców obszarów 
wiejskich
24 stycznia 
Udział w Jubileuszowej Konferencji 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Małopolski
27 stycznia 
Udział w rozprawie sądowej dot. 
komunalizacji dróg w miejscowości 
Łączany
30 stycznia 
Udział w Zebraniu Zarządu Stowa-
rzyszenia Region Beskidy
1 lutego 
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
OSP Chrząstowice
3 lutego 
Udział w Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopolski
7 lutego 
Odbiór Promesy z rąk Sekretarza 

Z diariusza 
Wójta

• Postępy 
na budowie

   W związku z epidemią w każdą niedzielę 
tarsmitowana jest msza św. z zabytkowe-
go kościoła (XVII w.) pw. św. Marcina w 
Marcyporębie. Transmitowana jest także 
Droga Krzyżowa. Szukajcie w internecie 
kanału parafii na YouTube. Msza transmi-
towana jest także z kościoła w Paszkówce. 
I tutaj apel do młodszych czytelników, by 
pomogli swoim dziadkom,  nie narażając 
ich na niebezpieczeństwo, skonfigurowac 
urządzenia tak, by mogli oglądać transmi-
sję w domu. 

   Trwa budowa jednej z największych 
inwestycji gminnych - Centrum Me-
dyczno – Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy. 
Roboty prowadzi firma ETNA Piotr Job 
ze Skawiny.
   Obecnie wewnątrz budynku wyko-
nywane są prace instalacji elektrycznej, 
strukturalnej, wodno - kanalizacyjnej, co, 
gazowej i wentylacyjnej. Natomiast na 
zewnątrz rozpoczęto korytowanie pod 
nawierzchnie drogowe oraz prace ziemne 
w zakresie dokończenia budowy sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
   Realizację całego przedsięwzięcia za-
planowano na maj 2021 r.

   W dniu 6 marca 2020 roku Wójt 
Gminy Brzeźnica podpisał z Minister-
stwem Sportu umowę o dofinansowanie 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. 
Budowa sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo – sanitarnym w miej-
scowości Sosnowice w ramach programu 
Sportowa Polska – Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej.
   Budowa sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Sosnowicach trwa. Całkowity koszt 
zadania to blisko 2 200 000,00 zł.
   Dofinansowanie w wysokości 50 % 
kosztów kwalifikowanych zostanie 
sfinansowane ze środków Ministerstwa 
Sportu.
   W ciągu najbliższych kilku miesięcy 
powstanie kolejna sala sportowa na 
terenie Gminy. W efekcie od nowego 
roku szkolnego 2020/2021 uczniowie 
szkoły podstawowej, a w godzinach po-
zalekcyjnych również mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowej infrastruktury 
sportowej.

   Uczniowie ze wszystkich szkół podstawo-
wych w Gminie Brzeźnica wezmą udział w 
Programie „SKS 2020”.
   Operatorem wojewódzkim tego programu 
jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy 
w Krakowie, natomiast środki finansowe 
pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz z budżetu Gminy Brzeźnica.
   W ramach Programu zajęcia będą prowa-
dzone w dwóch edycjach tj.: w wiosennej w  
terminie od 15.01.2020 r. do 21.06.2020 r. 

• Transmisje mszy

• Pieniądze na
uczniowski sport

• Kolejne środki
na obiekty
sportowe
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Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisława 
Szweda oraz Wojewody Małopol-
skiego Piotra Ćwika na dofinanso-
wanie utworzenia i funkcjonowania 
drugiej w Gminie Brzeźnica placów-
ki opieki nad dziećmi do lat trzech    
8 lutego 
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP 
Tłuczań
11 lutego 
Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA 
w Krakowie w sprawie realizacji 
zadań dot. rozbudowy skrzyżowania 
w Nowych Dworach oraz budowy 
chodnika w ciągu drogi krajowej nr 
44 w miejscowości Kossowa
Spotkanie z Sołtysami w sprawie 
Funduszu Sołeckiego
15 lutego 
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP 
Kopytówka
17 lutego 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
18 lutego 
Posiedzenie Komisji Planowania , 
Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i 
Bezpieczeństwa Publicznego
19 lutego 
Spotkanie w sprawie doposażenia 
szlaków rowerowych na terenie 
Gminy Brzeźnica realizowanego w 
ramach projektu Stowarzyszenia 
Dolina Karpia
XVI Sesja Rady Gminy Brzeźnica
22 lutego 
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP 
Sosnowice
25 lutego Spotkanie z Proboszczem 
Parafii Marcyporęba w sprawie or-
ganizacji koncertu przez Małopolską 
Organizację Turystyczną pn. „Mu-
zyka zaklęta w drewnie” w obiektach 
Architektury Drewnianej 
28 lutego 
Spotkanie z wykonawcą, inspekto-
rem nadzoru budowlanego, projek-
tantem oraz kierownikiem budowy 
w sprawie postępu prac przy budo-
wie Centrum Medyczno-Rehabilita-
cyjnego w Brzeźnicy 
Udział w Rocznej Odprawie Szko-

   Dobiegły końca prace przy renowacji 
trybun na stadionie sportowym w Łącza-
nach. W ramach inwestycji wykonano 
nową podbudowę, utwardzono teren 
kostką brukową i zamontowano cztero-
rzędową trybunę.
   Montaż trybun wykonała firma PRO-
STAR z Poznania. Prace towarzyszące 
wspólnymi siłami wykonali Członkowie 
Klubu i zaprzyjaźnione z Klubem Firmy.
   Koszt zadania wyniósł 66 289,00 zł. i 
został sfinansowany ze środków budże-
tu gminy, w tym ze środków funduszu 
sołeckiego w kwocie 41 302,40 zł .

• Nowa trybuna
w Łączanach

oraz w jesiennej w terminie od 01.09.2020 r. 
do  12.12.2020 r.
   Programu „Szkolny Klub Sportowy 2020” 
ma na celu umożliwienie podejmowania 
dodatkowej aktywności fizycznej realizowa-
nej w formie zajęć sportowych i rekreacyj-
nych, pod  opieką nauczyciela prowadzące-
go zajęcia wychowania fizycznego w danej 
szkole, 2 razy w  tygodniu po 60 minut w 
każdej grupie. Zajęcia będą odbywać się w  
poszczególnych szkołach z wykorzystaniem 
istniejącej bazy sportowej.
W Gminie Brzeźnica powstanie łącznie 12 
grup SKS we wszystkich szkołach podsta-
wowych, w tym 3 w ZSP w Brzeźnicy, po 2 
w ZSP w Łączanach, w ZSP w Tłuczani, w 
SP Paszkówce, w SP w Sosnowicach oraz 1 
grupa w SP w Marcyporębie.

   Cały tydzień „Kreatywne Świetliczaki” 
z ZSP w Brzeźnicy bawiły się językiem 
polskim z okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego – obchodzonego 
na 21 lutego. Dzieci odwiedziły w tym 
czasie Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Brzeźnicy.
   Podczas pierwszego spotkania poznały 
bliżej polskich noblistów z dziedziny 
literatury. Następne czas upłynął na pre-
zentacji legend Gminy Brzeźnica.
   Na finał obchodów dnia języka ojczy-
stego w 2020 r. zaproszono Wójta Bogu-
sława Antosa, który razem z uczniami 
posadził drzewko na rynku w Brzeźnicy.
   Dzieci przystroiły gałązki literkami, 
które przygotowały na świetlicy. Teraz na 
wietrze powiewają samogłoski i spółgło-
ski. Ponadto wiele się dzieło w świetlicy 
szkolnej, bo wychowawczynie - Marzena 
Woźniak, Anna Lang, Monika Jaskierny 
– razem z dziećmi potrafią łączyć naukę 
i zabawę

• Drzewko języka 
ojczystego

• Domowo. 
Kulturalnie.
   W związku z epidemią Centrum Kul-
tury i Promocji w Brzeźnicy proponuje 
udział w zajęciach i wydarzeniach na 
odległość. Zapraszamy dzieci, młodzież 
oraz całe rodziny do udziału w zajęciach 
wirtualnych. Propozycje pojawiają się na 
Facebooku CKiP. Oprócz zajęć stałych, 
prowadzonych on-line przez instruk-
torów, pojawiają się także propozycje 
wirtualnych wycieczek, spektakli i kon-
certów. Zapraszamy wszystkich do naszej 
akcji „Domowo. Kulturalnie”!
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rozmaitości
leniowej dla funkcyjnych ochot-
niczych straży pożarnych z terenu 
powiatu wadowickiego
29 lutego 
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
OSP Łączany
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
OSP Bęczyn
2 marca 
Spotkanie ze Starostą Powiatu 
Wadowickiego dot. realizacji zadań 
związanych z zagrożeniem epide-
miologicznym 
6 marca 
Podpisanie umowy o dofinan-
sowanie ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania 
inwestycyjnego pn. Budowa sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem 
szatniowo – sanitarnym w miejsco-
wości Sosnowice
7 marca 
Udział w corocznym spotkaniu 
społeczności skupionej wokół Fun-
dacji „Szlaki Papieskie” z Metro-
politą Krakowskim ABP Markiem 
Jędraszewskim
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
OSP Marcyporęba
9 marca 
Spotkanie z Dyrekcją placówek 
oświatowych dot. spraw związanych 
z zagrożeniem koronawirusem 
COVID-19
11 marca 
Udział w Debacie Regionalnej 
poświęconej pracy nad Strategią 
Rozwoju Województwa „Małopol-
ska 2030”
Spotkanie Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego z Dyrekcją i Kie-
rownictwem podległych jednostek 
organizacyjnych, Kierownikiem 
Posterunku Policji w sprawie zagro-
żenia związanego z koronawirusem 
COVID-19
12 marca 
Spotkanie z Dyrekcją placówek 
szkolnych dot. zagrożenia związa-
nego z koronawirusem COVID-19

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Księdza Kanonika 

Bogusława Szewczyka 
Proboszcza Parafii p.w. Matki Boskiej Anielskiej 

w Łączanach,
wspaniałego Duszpasterza, Przyjaciela,

Człowieka.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie

Wójt Gminy Brzeźnica 
Bogusław Antos

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica
Jadwiga Kozioł

      Wójt Gminy Brzeźnica chcąc zapewnić 
Seniorom warunki do aktywnego trybu ży-
cia i wspólnego spędzania czasu w ostatnich 
latach otworzył już dwa Dzienne Domy Se-
niora w miejscowości Marcyporęba oraz w 
miejscowości Łączany. Obie placówki cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem.
   W Klubie Seniora zajęć dla uczestników 
brakować nie będzie. Seniorzy skorzystają z 
usług w zakresie aktywności ruchowej, a tak-

że z bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej.
   Całkowita wartość projektu wynosi 187 
500 zł, z czego 150 000 zł stanowi otrzymane 
dofinansowanie w ramach rządowego Pro-
gramu Wieloletniego Senior + na lata 2015-
2020. Otwarcie Klubu Seniora planowane 
jest w ostatnim kwartale bieżącego roku po 
przeprowadzeniu prac adaptacyjnych bu-
dynku.

Powstaje Klub Seniora
W Brzeźnicy przy ulicy Wiślanej (w budynku dawnej 
centrali) wkrótce zostanie otwarte kolejne miejsce w któ-
rym seniorzy będą czynnie spędzać wolny czas, rozwijać 
swoje pasje i spotykać się z innymi – Klub Seniora. 

   Urząd Skarbowy w Wadowicach in-
formuje, iż zdecydował się na czasowe 
ograniczenie dostępu do urzędu skarbo-
wego ze względu na rozprzestrzenianie 
się koronawirusa. Ograniczenie dostępu 
potrwa od 13 do 27 marca 2020 r. Urząd 
Skarbowy zachęca do korzystania z elek-
tronicznych form rozliczeń i zdalnego 
kontaktu.
   Krajowa Administracja Skarbowa 
(KAS) zachęca do korzystania z e-usług 
oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i info-

linie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne 
na podatki.gov.pl pozwalają na rozlicza-
nie podatków bez wizyty w urzędzie skar-
bowym.
Podatki można rozliczyć on-line poprzez 
Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP lub
w urzędzie – poprzez wrzucenie dekla-
racji, pism, innych dokumentów do wy-
stawionych urn. W tym przypadku bez 
potwierdzenia wpływu do urzędu.

E‑usługi zamiast wizyty w skarbówce
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pożegnanie

   Ksiądz Bogusław Szewczyk urodził się 16 
maja 1965 roku w Krakowie. Jego mama Zo-
fia była nauczycielką, zaś tato pracownikiem 
huty. Boguś był jedynakiem. Dla rodziców 
jego decyzja o pójściu do seminarium była 
dużym zaskoczeniem, jednak przyjęli ją z 
radością. Mottem swojego powołania Ksiądz 
Bogusław uczynił słowa: „Jam jest Drogą, 
Prawdą i Życiem”, czym dał wyraz swego bez-
granicznego oddania się Chrystusowi, który 
stał się Jego Przewodnikiem. Święcenia ka-
płańskie przyjął z rąk Kardynała Franciszka 
Macharskiego 19 maja 1990 roku. Zaraz po 

tym rozpoczął swoją kapłańską wędrówkę 
drogą, która przez kolejne parafie: w Nowej 
Górze (3 lata), w Wadowicach (8 lat), Brzeziu 
(8 lat) i Krakowie – na Żabińcu (2 lata), przy-
wiodła go do Łączan. To tutaj w lipcu 2011 
roku objął pierwsze probostwo w Kościele 
pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. 
Przychodząc do naszej parafii czuł zapew-
ne gdzieś w sercu niepokój. Martwił się nie 
tylko o siebie, ale przede wszystkim o swo-
jego Tatę, który przybył tutaj z nim. Obok 
tych obaw tliła się jednak w głębi Jego duszy 
nadzieja, że Bóg wie, co robi. My, parafianie 

również byliśmy 
ciekawi, kto bę-
dzie nam dusz-
pasterzował . 
Dzisiaj, jeste-
śmy wdzięczni, 
że Opatrzność 
Boża zesła-
ła nam wtedy 
Księdza Bogu-
sława. To on nas 
zjednoczył i po-
zwolił zabliźnić 
stare rany. Od 
pierwszych dni 
administrowa-
nia i przewo-
dzenia parafii 
Proboszcz z 
wielką pieczo-
łowitością trosz-
czył się o naszą 
świątynię, o jej 
otoczenie, o ple-
banię, ale nadto 
wszystko był za-
troskany o nas 
samych – ludzi.
   W maju mie-
liśmy obchodzić 
55 urodziny 
Księdza Bogu-
sława i jakże 
piękny jub ile-
usz 30-lecia Jego 

Kapłaństwa. Niestety, już nie stanie na ołta-
rzu naszego Kościoła i nie przyjmie szcze-
rych życzeń i podziękowań… 
   Dla wielu z nas był prawdziwym Przyjacie-
lem. Wysłuchał, doradził, otoczył modlitwą 
i tyle razy pomógł w trudnych, wydawałoby 
się po ludzku beznadziejnych sytuacjach. 
Martwił się o Tatę, o nas wszystkich, a naj-
mniej troszczył się o siebie. Zawsze był dla 
innych… 
   Mogliśmy uczyć się od Niego skromności. 
Był pokorny. Nigdy się nie wywyższał, a swo-
ją wiedzą i oczytaniem mógłby obdzielić nas 
wszystkich. Umiał znaleźć wspólny temat z 
każdym, kto stanął na Jego drodze. Miał za-
wsze szacunek dla starszych – wspierał ich i 
pocieszał. Swą szczerością zjednywał sobie 
młodych ludzi, potrafił z nimi rozmawiać. 
Umiał trafiać do zbuntowanych dusz, któ-
re sprowadzał na właściwą drogę. Zarażał 
innych swoimi pasjami, a miał ich szerokie 
spektrum: motoryzacja, sport, literatura, 
geografia, podróże, technika, muzyka... Wie-
lu z nas nie potrafi wyobrazić sobie tego, jak 
będzie wyglądała rzeczywistość bez Jego żar-
tów i długich rozmów na przerwach, w za-
krystii czy w konfesjonale. 
   Nasza wspólnota parafialna, przeżywając 
żałobę po śmierci Księdza Bogusława, dzię-
kuje Bogu za dar Jego życia i kapłaństwa. 
Wyrażamy wdzięczność za to, że Proboszcz 
pozostawił po sobie trwały ślad w naszej 
parafii, naszych sercach i umysłach. Dzięku-
jemy za wszystkie odprawione przez Niego 
msze święte, udzielone sakramenty, godziny 
trwania w konfesjonale, wygłoszone homi-
lie, za lekcje katechezy, wycieczki, spotkania, 
każde dobre słowo i Jego szczery uśmiech. 
   Wierzymy, że Ksiądz Bogusław jest już 
w Domu Ojca i razem ze swoją ukochaną 
Mamą będą za nami orędować w Niebie. Ze-
gar na wieży kościelnej, o którego zamonto-
wanie Proboszcz tak zabiegał, każdego dnia 
będzie nam o Nim przypominał. Ksiądz 
Boguś na zawsze będzie żywy w naszych ser-
cach, modlitwach i wspomnieniach. 

 Parafianie z Łączan

Łączany żegnają swojego Księdza Proboszcza Bogusława… 
Sobotni poranek 14 marca 2020 roku mieszkańcy Łączan zapamiętają na 
zawsze. To właśnie wtedy miejscowość błyskawicznie obiegła tragiczna wiadomość 
o śmierci naszego Proboszcza Księdza Bogusława Szewczyka. Jego nagłe i 
niespodziewane odejście wstrząsnęło nami, pozostawiając pustkę, którą możemy 
wypełnić jedynie pięknymi wspomnieniami o tym wyjątkowym człowieku, który tak 
wiele dla nas zrobił.
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   Centrum Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy z okazji Dnia Kobiet zaprosiło na 
Koncert Krzysztofa Bigaja przy akom-
paniamencie Mateusza Zastawnego 
„ZIMNY DRAŃ”, który odbył się 8 mar-
ca 2020 r. w sali widowiskowej naszego 
centrum.
   W wykonaniu artystów zgromadzona 
publiczność mogła usłyszeć piosenki 
Eugeniusza Bodo.
   Krzysztof Bigaj to krakowski wokalista, 
autor muzyki i tekstów, aktor, który ze 
swoimi autorskimi programami muzycz-
no-teatralnymi przemierza Polskę i świat. 
Nagrał i wydał trzy albumy, a kolejny 
jest już w drodze. Za upowszechnianie 
piosenki międzywojennej zdobył na-
grodę Złoty Liść Retro Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Retro.
   Mateusz Zastawny, z wykształcenia 
kompozytor i akordeonista, ma na swo-
im koncie setki koncertów w całej Polsce 
jako akompaniator oraz muzyk sesyjny.

• Zimny drań 
na Dzień Kobiet

   W niedzielne popołudnie 1 marca 2020 
r. w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Promocji w Brzeźnicy można było 
obejrzeć spektakl „Kandydatki na żonę” 
autorstwa Andrzeja Dembończyka.
   Była to lekka i pogodna komedia w 

•Kandydatki na 
żonę

wykonaniu grupy teatralnej „ROK Za-
tor”. Głównym bohaterem był elegancik 
Wiktor, któremu wujostwo swatają trzy 
panny i własną kuzynkę. Dziewczyny 
są fantastyczne: Anna - gra na pianinie, 
Barbara - maluje, Celina - haftuje, Zyta 
jest „ trochę” starsza. Którą wybierze 
Wiktor? Zgromadzona publiczność obej-
rzała miłosne perypetie rozgrywające się 
w szalonej atmosferze lat dwudziestych. 
Na scenie można było zobaczyć kobiety 
noszące boa i suknie z frędzlami typu 
charleston, pióra we włosach, mężczyzn 
chodzących w szelkach i gangsterskich 
butach, służące prezentowały się w 
czepkach i w białych rękawiczkach, a 
w tle rozbrzmiewały dźwięki „Cheeky 
mambo”...

   Warsztaty w Muzeum Manggha w Kra-
kowie już za nami. Seniorzy z Brzeźnicy 
i Zatora wraz z brzeźnickim Centrum 
Kultury i Promocji odwiedzili nowocze-
sny obiekt muzealny 28 lutego 2020 roku.
   Wędrówkę po Japonii rozpoczęliśmy 
od opowieści o Japonii: o usytuowa-
niu geograficznym kraju, przyrodzie, 
kulturze i sztuce, tradycji i codzienności 
współczesnego Japończyka. Usłyszeliśmy 
opowieść, wzbogaconą materiałami au-
diowizualnymi, która zapewniła wszyst-
kim przestrzeń do refleksji i przemyśleń. 
Kolejnym punktem na trasie zwiedzania 
muzeum była wystawa „Andrzej Wajda. 
Japoński notes”. Unikatowy zbiór prac na 
papierze – szkiców i rysunków Andrzeja 
Wajdy jest jedną z najcenniejszych części 
kolekcji Muzeum. Zobaczyliśmy również 
niezwykłą wystawę „Zostaw drzwi 
uchylone” Masato Tamaka i Gabrieli 
Morawetz. Na koniec zachwyciliśmy 
nasze podniebienia potrawami z ryżem 
w roli głównej jak przystało na kuchnię 
japońską. 

• Z wizytą
w Japonii

   W poniedziałek 24 lutego 2020 r. w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Pro-
mocji w Brzeźnicy odbyło się spotkanie z 
fotografem Marcinem Karettą.
   Tematem spotkania była wystawa 
fotograficzna „Tradycyjne stawy karpio-
we - gospodarka rybacka i przyroda” z 
projektu LIFE.VISTULA.PL „Ochrona 
siedlisk ptaków wodno-błotnych w Doli-
nie Górnej Wisły” finansowanego przez 
Komisję Europejską. Uczestnikami tego 

• Spotkanie 
z Marcinem Karettą

   Centrum Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy zaprosiło mieszkańców Gminy 
Brzeźnica na komedię muzyczną „Dok-
tor Miłość”, która wystawiona została 
9 lutego 2020 r. w sali widowiskowej 
naszego centrum.
   Akcja spektaklu w reżyserii Jana Jakuba 
Należytego toczyła się w gabinecie psy-
choterapeuty Doktora Miłość, którego 
drugim zawodem był „zawód miłosny”. 
Zabawne perypetie pacjentek w połącze-
niu z niebanalnymi metodami Doktora 
spowodowały, że wszystkie Panie na 
widowni chciały zapisać się na wizytę, 
a ich Panowie byli zachwyceni efektami 
„terapii”. Całość przeplatana była najbar-
dziej znanymi i cenionymi piosenkami 
z repertuaru Kaliny Jędrusik, Kabaretu 
Starszych Panów, Mariana Hemara i 
innych...

• Doktor Miłość
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wydarzenia byli starsi uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, 
podopieczni Dziennego Domu Seniora w 
Marcyporębie oraz seniorzy z Brzeźnicy.
  Pan Marcin to zawodowy fotograf, 
edukator, wydawca specjalizujący się w 
tematyce przyrodniczej. Od początku 
lat 90-tych aktywny obserwator ptaków. 
Łącznie opublikował ponad 3000 zdjęć 
o tematyce przyrodniczej. Napisał kilka 
książek, w tym popularny „Atlas ptaków” 
dla wydawnictwa Pascal, który doczekał 
się już pięciu wznowień. Od niedawna 
swoje doświadczenia przekazuje młod-
szym pokoleniom prowadząc warsztaty 
fotograficzne.

   W środę 8 stycznia 2020 r. odbyło się 
noworoczne spotkanie Klubu Seniora, 
działającego przy Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy. 
   Po raz kolejny grupa Seniorów spotka-
ła się w odnowionym niedawno budyn-
ku Dworca PKP w Brzeźnicy. Przy kawie, 
herbacie i słodkim ciastku seniorzy 
mieli okazję wysłuchać krótkiej prelekcji 
połączonej z pokazem slajdów na temat 
polskiej architektury. Razem z Gabrielą 
Suter z zawodu architektką, wyruszyli 
w multimedialną podróż przez Polskę, 
zwiedzając architektoniczne polskie pe-
rełki, budowle, będące dobrem narodo-
wym, pełniące funkcję instytucji kultury 
i mające ogromny wpływ na jej rozwój. 

   W holu Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy w dniach od 16 grudnia 2019 
r. do 17 stycznia 2020 r. można było oglą-
dać wystawę prac XVI Przeglądu form 
plastycznych „Mój Świąteczny Anioł”.
   Napłynęło do nas 99 przepięknych 
prac, które wykonane zostały różnymi 
technikami plastycznymi. Były aniołki z 
masy solnej, z papieru, bibuły, balonów, 
koralików, makaronów i innych materia-
łów.

• Seniorzy spotkali 
się w styczniu

• Wystawa aniołów

   W pierwszą środę miesiąca 5 lutego 
2020 r. w budynku Dworca PKP w Brzeź-
nicy odbyło się spotkanie Klubu Seniora, 
działającego przy Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy.
   Uczestnicy wzięli udział w warsztatach 
robienia „ziołowych świec na zimowe 
wieczory”, które prowadzili Halina i 
Maciej Szymanowscy - właściciele Go-
spodarstwa Edukacyjno-Zielarskiego „U 
Maciejowej” z Jastrzębi.

• Lutowe spotkanie 
seniorów

   Tańczące Kumoszki z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Paszkówce postanowiły 
spróbować swoich sił na scenie, tym razem 
teatralnej.   Z inscenizacją zatytułowaną 
„Kobiety Paszkówki - łączcie się!” wystąpiły 

• Kobiety Paszkówki! 
Łączcie się!

przed jurorami i publicznością VII Prze-
glądu Scenicznego Seniorów Małopolski 
„Starsi Panowie Dwaj”, który odbył się w 
Szczyrku we wrześniu ubiegłego roku. Pisze-
my o tym teraz, bo jakoś to ważne wydarze-
nie umknęło naszej uwadze. Kumoszkom 
gratulujemy występu i czekamy na kolejne 
brawurowe spektakle! 

   Drugi etap zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego to plany na ten rok, dotyczące 
remontu zabytkowego kościółka w Tłu-
czani. Z inicjatywy Społecznego Komitetu 
Ratowania Kościółka w Tłuczani zabytkowa 
budowla remontowana jest od 2013 roku. 
Wykonano już podbudowę fundamentu, 
wymieniono dach, elewację, zrekonstruowa-
no wieżę, przełożono posadzkę, wykonano 
renowację płyty nagrobnej, renowację drzwi 
i okien, renowację ambony. Cały czas trwa 
renowacja ołtarza głównego. Koszt wykona-
nych dotychczas prac to ok. 1 000 000 zł.
W 2018 roku miał miejsce 1. etap prac ma-
jących na celu zabezpieczenie przeciwpoża-
rowe kościółka. Wykonano wewnętrzną in-
stalację przeciwpożarową. Jesienią ubiegłego 
roku złożono wniosek o dofinansowanie do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
i przyznano dotację w wysokości 210000 zł, 
dzięki czemu można rozpocząć drugi etap 
zabezpieczenia przeciwpożarowego.

• Remonują
zabytek
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   Zajęciami rekreacyjnymi „Rusz głową i 
szalej razem z nami” rozpoczęliśmy ferie 
2020 z Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy.
   Było gwarno, wesoło i... śmiechu co 
niemiara. Dla uczestników zajęć przygo-
towaliśmy tory przeszkód z nagrodami 
oraz szaleństwa z lubianą przez dzieci 
chustą klanza. A jak jest chusta, to 
również piłka i mnóstwo zabawowych 
kombinacji. 

Ferie z CKiP w Brzeźnicy

   Drugi dzień ferii zimowych 2020 z 
CKiP w Brzeźnicy upłynął pod znakiem 
FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH.
   Spędziliśmy czas bardzo przyjemnie i 
owocnie, wytężając umysły przy ulubio-
nych planszówkach.

Kolejną atrakcją ferii były Warsztaty Filmo-
we z Kulturalnym Powiatem, które odbyły 
się 29 stycznia 2020 r.
   Dzieciaki pod okiem Aleksandry Bulek 
same próbowały redagować wywiady. Wła-
ściwie byli początkującymi dziennikarzami. 
Nawet sam Robert Lewandowski, Margaret, 
Dawid Kubacki, w których rolę na chwilę się 
wcielili - udzielali nam wywiadów.

   W feryjne środowe popołudnie 29 stycz-
nia dzieciaki z rodzicami i dziadkami mogli 
obejrzeć interaktywny spektakl teatralny 
„DZIADEK DO ORZECHÓW” w wykona-
niu aktorów Teatru Blaszany Bębenek.

Przez cały okres ferii trwałą akcja „Ku-
linarne szaleństwa” organizowana przez 
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie i 
Stowarzyszenia z terenu naszej gminy. 
28 stycznia KGW Tłuczań 
„Ciasta i ciasteczka”

30 stycznia KGW Bęczyn „Z gofrownicy 
i z patelni”

1 lutego RS Brzezinka 
„Pieczemy kruche ciasteczka”

5 lutego KGW Wyźrał 
„Misz masz na gofrach”

5 lutego KGW Sosnowice 
„Na zapusty pączek tłusty”

5 lutego KGW Brzeźnica 
„Karnawałowy podwieczorek”

8 lutego KGW Paszkówka 
„Karnawałowe przysmaki”

8 lutego Stowarzyszenie Kossowa od 
Nowa „Ferie na słodko”
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   W czwartkowe przedpołudnie 30 
stycznia 2020 r. w CKiP w Brzeźnicy 
odbyły się warsztaty edukacyjne „LA-
BORATORIUM MŁODEGO NA-
UKOWCA”. Zostały one przygotowane i 
poprowadzone przez znaną nam już fir-
mę ROBOTIM, pod okiem której dzieci 
wykonywały doświadczenia i ekspery-
menty. W tym dniu każdy z uczestników 
był naukowcem. Podczas warsztatów 
dzieci uczyły się programować budowle 
z klocków Lego, wprawiając je w ruch. 
Wykonywały sensoryczny worek, który 
zaangażował wszystkie ich zmysły i 
stworzyli kolorowego gluta, dzięki któ-
remu poznawali tajniki chemii.

Pierwszy tydzień ferii Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy zakończyło warsz-
tatami tanecznymi, na które zaprosiliśmy 
najmłodszych w piątek 31 stycznia 2020 
r. Tańce i zabawy muzyczne prowadziła 
instruktorka tańca salsa pani Elżbieta Ma-
tula, która pracuje z grupami tanecznymi 
również w naszym centrum.
   Oj działo się w tym dniu wiele ciekawych 
rzeczy! Były tańce... hulanki... swawole. 
Dzieciaki opanowały „belgijkę” i inne 
układy taneczne. Nie obeszło się bez tańców 
i zabaw z chustą, które są super atrakcją. 

Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy bardzo 
intensywnie na... łamaniu naszych głów. 
W poniedziałek 3 lutego 2020 r. w Cen-
trum Kultury i Promocji w Brzeźnicy była 
wspólna zabawa i rywalizacja łamigłów-
kowa. Powstał wąż wyrazowy... sylabowy 
przekładaniec... wyrazy z wyrazu. Trzeba 
było wytężyć umysł, ale warto było. 

   W drugim tygodniu ferii zimowych w 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy odbyły się warsztaty plastyczne dla 
dzieci. Pod czujnym okiem pani Jadwigi 
Gołębiewskiej najmłodsi tworzyli „Kolo-
rowe miasto”. Za pomocą pędzli i farb na 
kartonie uczestnicy malowali domy, blo-
ki, samochody, ogrody, drzewa, chmur-
ki... Jednym słowem powstało wspaniałe, 
kolorowe miasteczko. 

Warsztaty edukacyjne „Laboratorium 
Młodego Naukowca” zorganizowane 
podczas ferii zimowych z Centrum Kul-
tury i Promocji w Brzeźnicy zagościły 4 
lutego 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury 
w Sosnowicach. Zainteresowanie dziecia-
ków było ogromne.

   Kolejną atrakcją ferii zimowych z Cen-
trum Kultury i Promocji w Brzeźnicy były 
warsztaty cukiernicze „Słodkie walentynki”, 
które odbyły się 5 lutego 2020 r. Uczestnicy 

Ostatnie feryjne zajęcia rekreacyjne 
„Rusz głową i szalej razem z nami” od-
były się w czwartkowe przedpołudnie 6 
lutego 2020 r. w sali tanecznej CKiP. Jak 
zwykle było gwarno i wesoło. 

W czwartkowe popołudnie 6 lutego 2020 
r. w Wiejskim Domu Kultury w Pasz-
kówce można było obejrzeć spektakl te-
atralny „Pinokio” w wykonaniu aktorów 
Teatru Blaszany Bębenek.

zajęć mieli za zadanie ozdobić wcześniej 
przygotowane i upieczone lizaki w kształcie 
serca. Różnej wielkości słodkie cudeńka 
każde dziecko dekorowało przygotowa-
nym lukrem w dwóch kolorach: białym i 
różowym. Dzieciaki wykazały się inwencją 
twórczą i właściwie każdy lizak wyglądał 
inaczej.

   Ostatnią atrakcją ferii zimowych z Cen-
trum Kultury i Promocji w Brzeźnicy był 
udział w warsztatach wyjazdowych „Kre-
atywnie dla wytrwałych czyli maraton 
artystyczny” w dniach 7-8 lutego 2020 r.  



12 taka malownicza gmina nr 1/2020

kultura

   Bardzo licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję wy-
słuchać pięknych kolęd i pasto-
rałek, które prezentowali nasi 
uczestnicy w pięciu kategoriach 
wiekowych: przedszkole + kl.”0”, 
kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII 
oraz szkoły średnie. Młodzi wy-
konawcy reprezentowali Gminę 
Brzeźnica, ale również Rado-
czę, Chorzów, Siemianowice, 
Bielsko-Białą i Kraków. Łącz-
nie w konkursie wysłuchaliśmy 
58 prezentacji, wśród których 
byli soliści, duety oraz zespoły. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Gabriela Pachut, Cecylia 
Wyroba i Beata Jędra oceniała 
młodych wykonawców biorąc 
pod uwagę m.in.: interpretację 
wokalną, muzyczną oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Poniżej 
przedstawiamy werdykt jury:
Kat. I - Przedszkole + kl. „0” so-
liści: I miejsce - Kornelia Nowak 
Przedszkole Sióstr Nazaretanek 
w Marcyporębie („Od serca do 
ucha”), II miejsce - Gabriela 
Pres Siemianowickie Centrum 
Kultury („Złota Gwiazdka”), III 
miejsce - Aleksander Kowalczyk 
ZSP PS Brzeźnica („Pastuszek 
bosy”), III miejsce - Zuzanna 
Kozioł ZSP PS Łączany („Dzi-
siaj w Betlejem”), Wyróżnienie 
- Jessica Adamus ZSP PS Brzeź-
nica („Zaśpiewajmy kolędę”), 
Wyróżnienie - Oskar Zaleński 
ZSP PS Brzeźnica („Dzisiaj w 
Betlejem”). Zespoły: I miejsce 
- Zespół „Pszczółki” ZSP PS 
Brzeźnica w składzie: Dawid 
i Zuzanna Sroka oraz Dawid i 
Konrad Kalicińscy („Nie płacz 
Jezu”), I miejsce - Grupa Ko-
lędnicza oddziałów przedszkol-
nych SP Sosnowice („Nie miały 
aniołki choinki na święta”). Kat. 
II - kl. I-III: I miejsce - Julia Meus 
SP Radocza („Uciekali”), II miej-

sce - Maria i Magdalena Łucz-
kiewicz SP Paszkówka („Bóg 
się rodzi”), II miejsce - Martyna 
Nawieśniak CKiP Brzeźnica („Z 
narodzenia Pana”), III miejsce 
- Judyta Bałys i Piotr Skoczylas 
(„Przybieżeli do Betlejem”), III 
miejsce - Emilia Pregiel Sie-
manowickie Centrum Kultury 
(„Lulajże Jezuniu”), III miejsce 
- Alicja Kachnic SP Paszkówka 
(„Kołysanka dla Dzieciątka”), 
Wyróżnienie - Hanna Scherer 
ZSP Brzeźnica (Jezusa narodzo-
nego”), Wyróżnienie - Lena Du-
biel Agencja Artystyczna ALL-
-MUSIC Zator („Cicha noc”), 
Wyróżnienie - Lena Wnęk 
Agencja Artystyczna ALL-
-MUSIC Zator („Wśród nocnej 
ciszy”), Wyróżnienie - Alicja 
Wanat SP Radocza („Owiecki, 
owiecki”), Wyróżnienie - Eliza 
Łuczak SP Paszkówka („Dzisiaj 
w Betlejem”), Wyróżnienie We-
ronika Ciepły ZSP Brzeźnica 

(„Gdy śliczna Panna”). Zespo-
ły: I miejsce - Zespół „Kocie 
Nutki” CKiP Brzeźnica („Gore 
gwiazda”), I miejsce - Julia Frejc 
i Hanna Kwarciak ZSP Brzeźni-
ca („Bóg się rodzi”). Kat. IV-VI: 
I miejsce - Helena Bobula ZSP 
Brzeźnica („Mędrcy świata mo-
narchowie”), II miejsce - Anna 
Rachwał Chorzowskie Cen-
trum Kultury („Dlaczego dzisiaj 
wśród nocy dnieje”), II miejsce 
- Julia Wilk Chorzowskie Cen-
trum Kultury („Szara kolęda”), 
II miejsce - Nikola Ciepły ZSP 
Brzeźnica („Mizerna cicha”), II 
miejsce - Anna Faber SP Mar-
cyporęba („W ten grudniowy je-
den dzień”), III miejsce - Natalia 
Srokosz ZSP Łączany („Sianko 
na stół”), III miejsce - Julia Bła-
chut ZSP Łączany („Sianko na 
stół”), III miejsce - Milena Grela 
CKiP Brzeźnica („Mizerna ci-
cha”), Wyróżnienie - Lena Sadzi-
kowska ZSP Brzeźnica („Jezusa 

Narodzonego”), Wyróżnienie 
- Gabriela Ciepły ZSP Brzeź-
nica („Jezusa Narodzonego”), 
Wyróżnienie - Maciej Żurek SP 
Paszkówka („Bóg się rodzi”), 
Wyróżnienie - Chór szkolny 
kl. IV-VI ZSP Bachowice („Lu-
lajże Jezuniu”). Kat. VII-VIII: I 
miejsce - Julia Rączka SP nr 33 
Bielsko-Biała („Hej w dzień na-
rodzenia”), II miejsce - Patrycja 
Sinicka Chorzowskie Centrum 
Kultury („Mizerna cicha”), III 
miejsce - Barbara Socha Cen-
trum Kultury Podgórze Klub 
Skotniki Kraków („Gore gwiaz-
da”), Wyróżnienie - Natalia Boj-
dak SP Marcyporęba („Kolęda 
dla nieobecnych”). Kat. szkoły 
średnie: Wyróżnienie - Julia Mo-
stowik („Ta święta noc”).
   Dziękujemy wszystkim za tak 
liczny udział w tegorocznym 
Konkursie Kolęd, gratulujemy 
nagrodzonym i zapraszamy za 
rok!

Niech kolęduje z nami cała ziemia
Niedzielne popołudnie 12 stycznia 2020 r. w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
upłynęło pod znakiem śpiewania kolęd. Wszystko to za sprawą Konkursu kolęd „Niech 
kolęduje z nami cała ziemia”, który od wielu lat jest wpisany w kalendarz imprez organi-
zowanych przez Centrum Kultury.
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   Z roku na rok wydarzenie 
to przyciąga coraz więcej słu-
chaczy. Orkiestra sporo pra-
cuje, widać efekty, stąd nic 
dziwnego, że koncerty odby-
wają się przy coraz szerszej 
publiczności. Przypomnijmy 
Orkiestra Dęta „TON” z Łą-
czan powstała w 1947 roku 
. Swoim graniem uświetnia 
uroczystości kulturalne: ko-
ścielne i świeckie zarówno w 
Łączanach jak i w sąsiednich 
miejscowościach. Przez jej 
skład przewinęli się repre-

zentanci kolejnych pokoleń. 
Miała swoje okresy większej 
lub mniejszej aktywności. Od 
roku 2015 orkiestrze prze-
wodniczy kapelmistrz Piotr 
Mruczek. Ogromne zaanga-
żowanie kapelmistrza oraz 
członków Orkiestry, determi-
nacja i skuteczność w dzia-
łaniu przyczyniła się do po-
nownego rozkwitu Orkiestry. 
Adoptowano pomieszczenia 
w Remizie OSP na próby, 
zakupiono część instrumen-
tów. Od tego czasu Orkiestra 

Koncert Kolęd w Łączanach
9 stycznia 2020 w kościele w Łączanach 
Orkiestra Dęta „TON” z Łączan zaprosiła 
wszystkich mieszkańców do kościoła para-
fialnego na Koncert Kolęd. 

udziela się aktywnie, uczestni-
czy w konkursach, koncertach 
i swoim brzmieniem wzboga-
ca oraz umila czas mieszkań-
com Łączan we wszelkiego 
rodzaju uroczystościach. 
   Kapelmistrz i Orkiestra dzię-
kują składają podziękowania 
konferansjerowi Gabrielowi 

Gajosowi, pięknie śpiewają-
cym dziewczynom Julii Bła-
chut i Natalii Srokosz, Emi-
lowi Boczoniowi i Jakubowi 
Gaudynowi za to, że wcieli się 
w rolę pastyuszków oraz Julii 
Kozioł i Markowi Kozyrze za 
zdjęcia.

   Do tegorocznego przeglądu 
zgłoszono tylko dwa przed-
stawienia, ale mamy nadzieję, 
że zwyczaj tworzenia wido-
wisk o Bożym Narodzeniu 
nie jest w trakcie wygasania. 
Pierwsze przedstawienie ja-
sełkowe pt. „Czekając na...” 
w reżyserii i pod opieką s. 
Julitty Tłustowskiej oraz ks. 
diakona Krzysztofa Rozen-
ka wystawione zostało przez 
uczniów kl. VI-VIII z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Brzeźnicy. Akcja tej opowie-
ści rozgrywała się na planie 
filmowym, podczas kręcenia 
scen do spektaklu o Narodze-
niu Jezusa. Gdy członkowie 
ekipy otrzymali zawiadomie-
nia o rychłym nadejściu Je-
zusa, wspólnie postanowili 
na niego czekać i hucznie go 
przywitać. Wszystko było już 
dopięte na ostatni guzik, tylko 
zapowiedziany „ważny gość” 
nie przychodził. Wszyscy cze-
kali, czekali.... I w tym dzisiej-
szym zagonieniu, zabieganiu, 
szybkich zakupach, troski o 
rzeczy materialne dla rodziny, 
niekoniecznie dla proszącego 

biedaka, zapomnieli, że Bóg 
częściej przychodzi do nas w 
przebraniu i pod postaciami, 
których z pewnością byśmy 
się nie spodziewali. Na brzeź-
nickiej scenie zaprezentował 
się również zespół jasełkowy 
„Rozśpiewane aniołki” z kl. 
I-III ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce, który zaprezen-
tował nam przedstawienie pt. 
„Bóg się narodził” w reżyse-
rii opiekunów grupy: Zofii 
Kasprzyckiej-Haranek, Kry-
styny Gębali i Eweliny Pacek. 
Opiekunowie zainspirowali 
się jasełkami ze szkoły nr 4 
w Kołobrzegu, ale stworzyli 
własną aranżację. W wyko-
naniu uczniów obejrzeliśmy 
tradycyjną wersję jasełek z 
aniołkami, trzema królami, 
pastuszkami, Maryją, Józe-
fem, Dzieciątkiem Jezus oraz 
pięknymi kolędami w tle. 
Nadszedł czas oceny. Biorąc 
pod uwagę zróżnicowany 
wiek uczestników zespołów 
jasełkowych, wysoki poziom 
artystyczny jak również wspa-
niałe scenografie i kostiumy 
przyznane zostały dwa rów-

Gminny Przegląd
Przedstawień Jasełkowych

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
było organizatorem XX Gminnego Przeglą-
du Przedstawień Jasełkowych, który odbył 
się 11 stycznia 2020 r.

norzędne miejsca: I miejsce 
- Zespół Jasełkowy „Rozśpie-
wane aniołki” kl. I-III ze Szko-
ły Podstawowej w Dąbrówce, I 
miejsce - Zespół Jasełkowy kl. 
VI-VIII z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
   Serdecznie gratulujemy i 
dziękujemy za trud włożony w 
przygotowanie przedstawień 
oraz za udział w przeglądzie.
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   Zaczęło się od niespotykanie zażar-
tej licytacji gadżetów. Dwadzieścia dwa 
przedmioty osiągnęły w sumie zawrotną 
cenę 1990,50zł. Nigdy takiej kwoty z li-
cytacji nie mieliśmy. Wszystko za sprawą 
młodych licytujących, którzy ochoczo, nie 
żałując pieniędzy podnosili cenę. Trzeba 
w tym miejscu opowiedzieć o Kubusiu z 
zerówki, który cały rok zbierał do specjal-
nego pudełka pieniążki dla Orkiestry. Po-
stanowił je wszystkie przekazać na zakup 
sprzętów medycznych dla chorych dzieci i 
wylicytował budzik za 611,50 zł. Czyż taki 
przykład nie wyciska łez z oczu?
   Potem 12 stycznia do akcji wkroczyli 
wolontariusze, czyli harcerze i ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Brzeźnicy reprezentujący sztab nr 381, 
który już od 19 lat tworzony jest przy 
51 Drużynie Harcerskiej „Wędrownicy”. 
Przypomnijmy, iż w tym roku zbieraliśmy 
środki pieniężne „dla zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medycynie za-
biegowej”. Wolontariusze zbierali datki do 
puszek w okolicach kościołów w Brzeź-
nicy, Marcyporębie, Sosnowicach, Pasz-
kówce, Tłuczani, Chrząstowicach i Jaś-
kowicach. Puszki szybko się wypełniały 
pieniążkami a słońce świeciło w tym dniu 
przepięknie, jakby ciesząc się z tej ludzkiej 
mobilizacji i dobroci.
   Najskuteczniejszymi wolontariuszami 
okazali się: Jakub Woźniczka (1 866 zł w 
Paszkówce), Jakub Śliwa (1 640 zł w Pasz-
kówce), Julita Wojtas (1 462,76 zł w Brzeź-
nicy), Jowita Tylek (1 358,20 zł w Brzeź-
nicy),Szymon Orzechowski (1 200,21 zł w 
Marcyporębie) oraz Dariusz Dudek (1 190 
zł w Paszkówce). Powyżej tysiąca złotych 
w puszce miało jeszcze 6 wolontariuszy.
   Również, jak co roku, najhojniejszą wsią 
okazała się Paszkówka i Sosnowice wspól-
nie razem (8 654,06 zł), później Brzeźnica 

(6 530,18 zł), Marcyporęba (4 335,64 zł), 
Tłuczań (3 325,52 zł), Jaśkowice (2 895,30 
zł), Chrząstowice (1 420,59 zł).
   Najczęściej wrzucanymi nominała-
mi były w tym roku banknoty 10 zł (900 
sztuk), pięciozłotówki (569 sztuk). W 
puszkach znalazły się też banknoty 200 
zł (2 sztuki), 100 zł ( 23 sztuk) oraz 50 
zł ( 87 sztuk). Co ciekawe, chociaż to nie 
akcja „Góra grosza” mieliśmy też w pusz-
kach jednogroszówki ( 665 sztuk), dwu-
groszówki (337 sztuk) i pięciogroszówki ( 
501 sztuk). Jak to mówią grosz do grosza i 
będzie kokosza.
   19 lat grania z WOŚP w naszej gminie 
zaowocowało sumą 288 407,13 zł.
   W imieniu Sztabu WOŚP chciałabym 
wyrazić serdeczne podziękowania:
wszystkim Wolontariuszom za ich bezin-
teresowną pracę,
członkom sztabu za wszelaką pomoc,
wszystkim Mieszkańcom Gminy Brzeźni-
ca i Jaśkowic, którzy wspomogli tę ogól-
nopolską akcję,
Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Brzeźnicy za udostępnienie po-
mieszczeń dla działań sztabu,
Policjantom z Posterunku w Brzeźnicy za 
zapewnienie bezpieczeństwa wolontariu-
szom,
Pani Prezes i Pracownikom Banku Spół-
dzielczego w Brzeźnicy za gratisowe i bar-
dzo profesjonalne przesłanie pieniędzy do 
Fundacji WOŚP,
Księżom Proboszczom z parafii znajdują-
cych się na terenie gminy, którzy okazali 
serce dla wolontariuszy, umożliwiając im 
czekanie w ciepłym pomieszczeniu, Szef 
sztabu WOŚP od 19 lat
Małgorzata Herzyk
oraz Teresa Kędzior, Kinga Opyrchał, Bar-
bara Sołtys, Mariola Siekanowicz i Zbi-
gniew Herzyk 

28 Finał WOŚP 
– mocne przyspieszenie

Aż o 5 432,93 zł więcej niż w zeszłym roku, czyli 29 
250,24 zł znalazło się w puszkach Orkiestry w naszej 
gminie. To niesamowity wzrost hojności Mieszkań-
ców. Po cichu liczyliśmy, że padnie kolejny rekord. 
Ale tego się nie spodziewaliśmy.



15taka malownicza gmina nr 1/2020

edukacja

   W ramach realizowanego pro-
jektu „Mali giganci”, na które 
gmina pozyskała dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 - 2020 dla około 300 
uczniów z sześciu szkół prowa-
dzona jest opieka i wychowanie 
oraz organizacja czasu wolnego.
   Na dzieci codziennie czekają 
ciekawe zajęcia plastyczne, mu-
zyczne, ruchowe, sportowe, a 
także cotygodniowe zajęcia kuli-
narne. W zależności od potrzeb 
organizowane są też lekcje so-
cjoterapeutyczne, logopedyczne 
oraz psychologiczne. W planach 
są także wycieczki i kolonie. 
Projekt realizowany będzie do 
czerwca 2022 roku, a udział w 
nim jest całkowicie bezpłatny!
   Dzieci w placówkach bawią się, 
odrabiają lekcje, tworzą ciekawe 
prace plastyczne, uczestniczą w 
zabawach sportowych, konkur-
sach, uczą się wielu ciekawych i 
pożytecznych rzeczy korzysta-
jąc z zakupionych pomocy dy-
daktycznych jak również kom-

puterów, tablicy interaktywnej 
i dywanu multimedialnego. 
Uczniowie mogą tu bezpiecznie 
spędzić czas poza lekcjami np.: 

do czasu powrotu rodziców z 
pracy, czy przyjazdu szkolnego 
autobusu.
   Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych wycho-
wawców, którzy dostosowują do 
potrzeb dzieci zarówno czas jak 
i tematykę prowadzonych zajęć. 
Wszystko to sprawia, że placów-
ki cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem.
   Więcej informacji na temat 
działalności PWD można zna-
leźć na stronach poszczególnych 
szkół czy facebook-u.
Poniżej prezentujemy informa-
cje na temat działania Filii PWD 
w Tłuczani.
   Placówka Wsparcia Dzienne-
go w Brzeźnicy - filia w Tłuczani 
działa prężnie, tu nie ma czasu 
na nudę. Cotygodniowe zajęcia 
kulinarne sprawiają, że „młodzi 
kucharze” mają ręce pełne robo-
ty.
   Po sałatce owocowej, tostach, 
gofrach, sałatce warzywnej, ra-

cuchach i świątecznych pier-
niczkach nadszedł czas na pizzę 
i musli z jogurtem. Podczas tych 
zajęć dzieci mają okazje nauczyć 
się przyrządzać posiłki oraz 
eksperymentować ze smakami. 
Zazwyczaj okazuje się, że samo-
dzielnie przyrządzone dania bar-
dzo im smakują.
   Oprócz kulinariów w świetlicy 
jest czas na wypróbowanie no-
wych gier i zabawek. Dużym po-
wodzeniem cieszą się „kalambu-
ry”, które przysparzają dzieciom 
wiele radości. Poza tym uczą 
myślenia i sprawiają wiele fraj-
dy podczas odgadywania haseł. 
Z nie mniejszym zainteresowa-
niem uczestnicy zajęć świetlico-
wych korzystają z pierdzioszka, 
małpek, milionerów, remika 

oraz innych gier stolikowych.
   W świetlicy nie tylko można 
wspaniale spędzić czas na zaba-
wie, ale również odrobić zadania 
domowe. Starsi uczniowie dają 
dobry przykład młodszym, czę-
sto pomagają im w nauce. Rów-
nież wychowawcy starają się po-

święcać czas każdemu dziecku, 
które zwróci się do nich z prośbą 
o pomoc w opanowaniu trud-
niejszego materiału z lekcji.
   W wyznaczone przez wycho-
wawców dni, dzieci ze świetlicy 
mają okazję skorzystać z sali 
komputerowej. Wówczas w 
określonym czasie mogą zagrać 
w szachy, pasjansa lub inne wy-
brane gry.
   Podsumowując można stwier-
dzić, że w zależności od nastro-
ju dnia, każde dziecko może 
znaleźć zajęcie dla siebie. Jest to 
też okazja do zaprezentowania 
swoich umiejętności, zdolności. 
Zajęcia w świetlicy realizowane 
są poprzez różnorodne formy i 
metody pracy dostosowane do 
wieku i możliwości wychowan-

ków. Wychowawcy prowadzą 
zajęcia, czuwają nad bezpieczeń-
stwem wychowanków, starają się 
zapewnić im poczucie komfortu 
oraz bezpieczeństwa.

Od wrześnie 2019 r. przy każdej ze szkół Gminy Brzeźnica działają wyremontowane i 
wyposażone Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży.

Placówki wsparcia dziennego w Brzeźnicy
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Po śladach Jana Pawła II 
do Krakowa
„Zachwycał się pięknem tej ziemi i dzielił się 
tym z innymi”. Tam, gdzie wędrował w Polsce 
ks. Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II oznaczone 
są Szlaki Papieskie. Od 10 lat na tej mapie 
jest Gmina Brzeźnica.

    W sobotę 7 marca 2020 r. 
odbyło się corocznie spotka-
nie społeczności skupionej 
wokół Fundacji „Szlaki Papie-
skie” z metropolitą Markiem 
Jędraszewskim.
    Gminę Brzeźnica reprezen-
towali: Wójt Bogusław Antos, 
ks. kanonik Jan Giądła pro-
boszcz parafii Marcyporęba, 
dyrektor Krystyna Korus wraz 
z pocztem sztandarowym oraz 
nauczycielami i rodzicami 
Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Pawła II w Marcyporębie, 
prezes PUKS „Pobiedr” wraz z 
najmłodszymi zawodnikami, 
rodzicami i animatorami.
   Śpiew „Barki” zaintonowany 
przez prof. Bogusława Grzyb-
ka na dziedzińcu krakowskiej 
Kurii był początkiem wspólnej 
modlitwy. W kaplicy arcybi-
skupów krakowskich Mszę św. 
odprawił metropolita Marek 
Jędraszewski w koncelebrze 
przybyłych kapłanów. W ho-
milii arcybiskup odwoływał 

    Przez prawie pół roku trwa-
nia projektu wszystkie założo-
ne działania doszły do skutku. 
Głównym punktem była mo-
bilność 10 uczniów szkoły do 
partnerskiej szkoły w Pogirach 
na Litwie.
   Została ona poprzedzona wi-
zytą przygotowawczą koordyna-
tora i jednej z realizatorek pro-
jektu w tej szkole, gdzie ze stroną 
litewską omówiono treści zajęć 
w czasie mobilności oraz sprecy-
zowano wzajemne oczekiwania 
partnerów co do mobilności. W 
sytuacji, gdy coraz więcej mło-
dych ludzi boryka się z nadwagą 
i innymi skutkami niezdrowego 
trybu życia, projekt o tej tema-
tyce okazuje się być potrzebny 
i interesujący dla młodzieży w 
obydwu krajach.
   Oprócz wartości merytorycz-
nych związanych z treściami 
prozdrowotnymi, jakie niesie 
za sobą realizacja tego projektu, 
nie do przecenienia są też jego 
inne wartości edukacyjne, takie 
jak realizowanie ścieżki między 
przedmiotowej czy nacisk na 
kształtowanie kompetencji klu-
czowych uczniów. Przed wyjaz-
dem uczniowie w czasie specjal-
nie zorganizowanych dla nich 
warsztatów zapoznawali się z 

kulturą i historią Litwy, ćwiczyli 
język angielski, w którym reali-
zowany był projekt oraz pogłę-
biali swą wiedzę merytoryczna 
z zakresu tematyki projektu czyli 
zdrowego trybu życia.
   W czasie mobilności, która 
odbyła się w listopadzie 2019r., 
uczniowie polscy uczestniczy-
li w codziennym życiu szkoły 
litewskiej, razem z kolegami 
litewskimi chodząc na lekcje i 
realizując treści związane z te-
matyka projektu na biologii, che-
mii, wychowaniu fizycznym czy 
technice. Byli też na lekcji języka 
litewskiego i języka polskiego.
    Po zajęciach lekcyjnych pol-
sko-litewska grupa młodzieży 
poznawała Wilno oraz jego bliż-
sze i dalsze okolice: Centrum 
Kultury Tatarskiej w Pogirach, 
Kowno, Kiernów i Troki. Po 
powrocie kontynuowali pracę 
nad tematyką projektu uczestni-
cząc w zajęciach teoretycznych i 
praktycznych z dietetyczką oraz 
specjalistką od fitnessu. Udział 
w projekcie był dla uczniów dar-
mowy.
   Mobilność i działania przygo-
towawcze zostały dofinansowa-
ne z Funduszy Europejskich.

E. Kłeczek, D. Tracz, J. Wacław, 
E. Woźniczka, M. Zielnik

Projekt TEENAGERS PRO 
HEALTHY LIFESTYLE
Dobiega końca realizacja projektu TEENAGERS 
PRO HEALTHY LIFESTYLE w Zespole Szkolno—
Przedszkolnym w Brzeźnicy mającego na celu promo-
wanie wśród młodzieży szkolnej zdrowego trybu życia.
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    Projekt, zaplanowany na 
dwa lata i realizowany w ra-
mach akcji KA1, ma na celu 
poprawę jakości pracy pla-
cówki oświatowej osiąganą 
przez udział jej pracowników 
w mobilnościach zagranicz-
nych takich, jak kursy i szko-
lenia, w trakcie których pod-
noszą oni własne kompetencje 

zawodowe.
   Pierwszym etapem realiza-
cji projektu była organizacja 
kursu języka angielskiego dla 
uczestników projektu. Kurs, 
na dwóch poziomach (dla po-
czątkujących i średniozaawan-
sowanych) trwa od września 
2019 roku.

Edyta Kłeczek

Learn to teach better

Od 1 września 2019 roku w Zespole Szkolno—
Przedszkolnym w Brzeźnicy jest realizowany 
projekt LEARN TO TEACH BETTER finan-
sowany ze środków unijnych w ramach pro-
gramu Erasmus Plus.

się do słów Jana Pawła II. Za-
chęcał do bycia spadkobier-
cami Papieża i kontynuowa-
nia jego dzieła, aby nic z tego 
wielkiego dziedzictwa nie zo-
stało uronione.
   W opublikowanej fotorelacji 
widać żołnierzy. Była grupa 
rekonstrukcyjna „SRH Wrze-
sień 1939” w mundurach z 
dwudziestolecia międzywo-
jennego. Ponadto w zwartym 
szeregu prezentowała się mło-
dzież z organizacji „Strzelec” z 

Tymbarku. Z kaplicy wszyscy 
udali się do sali, gdzie było 
słynne Okno Papieskie. Przy-
byłe delegacje przedstawiła 
ks. arcybiskupowi Markowi 
Jędraszewskiemu prezes Fun-
dacji Szlaki Papieskie Urszula 
Własiuk.
   Był czas na pamiątkowe 
zdjęcia i krótkie rozmowy. 
Finał spotkania miał miejsce 
w sali włoskiej w klasztorze 
Franciszkanów.

   W piątek 7 lutego 2020 r. w 
Krakowie Wójt Gminy Brzeź-
nica Bogusław Antos otrzy-
mał z rąk Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisła-
wa Szweda oraz Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika 
promesę na dofinansowanie 
utworzenia i funkcjonowania 
drugiej w Gminie Brzeźnica 
placówki opieki nad dziećmi 
do lat trzech.
   W uroczystości uczestniczyli 
Wicewojewodowie Małopol-
ski Zbigniew Starzec i Józef 
Leśniak, Poseł na Sejm RP 
Filip Kaczyński oraz Starosto-
wie, Burmistrzowie i Wójto-
wie jednostek samorządowych 
województwa małopolskiego.
   Obecnie w Gminie Brzeź-

nica działa żłobek cieszący 
się dużym zainteresowaniem. 
Uczęszcza do niego 53 dzieci. 
W związku ze zwiększającym 
się zapotrzebowaniem Gmina 
podjęła decyzję o utworzeniu 
drugiej placówki.
   Wsparcie finansowe w kwo-
cie 381 000 zł przeznaczone 
będzie na realizację zadania w 
zakresie określonym w resor-
towym programie rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „Maluch plus” 
w tym na prace przystosowu-
jące pomieszczenia i wyposa-
żenie obiektu oraz na wyko-
nanie placu zabaw. Planowany 
termin uruchomienia żłobka 
dla kolejnych 15 maluchów to 
wrzesień 2020 roku.

Drugi Żłobek 
w Gminie Brzeźnica

Udało się! Dzięki dofinansowaniu z pro-
gramu „Maluch plus” w Brzeźnicy powsta-
nie drugi żłobek. Wsparcie finansowe 
wyniesie 381 000 zł. To kolejne pieniądze 
z zewnątrz, które trafią do mieszkańców 
Gminy Brzeźnica.
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   Liturgię sprawowali ksiądz 
Adama Lenart i kanonik Zdzi-
sław Budek. Po mszy Jubilaci 
przeszli do Galerii Polsko-Sło-
wackiej w Brzeźnicy.
   Szanownych Jubilatów po-
witał Wójt Gminy Brzeźnica 
Bogusław Antos. Złożył Do-
stojnym Gościom serdeczne 
gratulacje oraz życzenia zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, 
długich lat życia w otoczeniu 
rodziny; dzieci i wnuków.
   Podziękował za trwanie 
przez 50 lat w małżeńskiej 
miłości na dobre i na złe, a 
także za działalność społeczną 
na rzecz swojej miejscowości 
i gminy. W gronie Jubilatów 
znalazły się osoby, które ak-
tywnie angażowały się w życie 
lokalnej społeczności. Do gra-
tulacji i życzeń dołączyła się 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Jadwiga Kozioł.
   Następnie Wójt Gminy 
Brzeźnica wraz z Przewod-
niczącą Rady Gminy Panią 
wręczyli Jubilatom medale 

Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Szacowni 
Goście otrzymali także z rąk 
Wójta Gminy listy gratulacyj-
ne od Władz Samorządowych 
Gminy Brzeźnica. Przewodni-
cząca Rady Gminy wręczyła 
Jubilatom wiązanki kwiatów, 
a Zastępca Kierownika USC 
Jolanta Baca okolicznościowe 
upominki.
   Po uroczystym rozdaniu me-
dali przyszedł czas na lampkę 
szampana przy dźwiękach 
Marszu Mendelsona. Szacow-
nym Jubilatom odśpiewano 
tradycyjne sto lat.
   Uroczystość uświetnił występ 
Pani Cecylii Wyroby , która 
swoim repertuarem  przenio-
sła Dostojnych Gości w świat 
piosenek Anny Jantar, Haliny 
Kunickiej, Heleny Majdaniec, 
Krystyny Giżowskiej, Eleni i 
Andrzeja Dąbrowskiego. Jubi-
laci dali się ponieść melodiom 
znanym z lat młodzieńczych i 
chętnie włączyli się w śpiewa-
nie piosenek.

   Na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy ustawili się do pa-
miątkowego zdjęcia.
   O oprawę artystyczną uro-
czystości zadbało Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy.
Jubilatom:
Teresie i Lechowi Bobik
Wandzie i Władysławowi Ba-
bińskim
Cecylii i Józefowi Ciernia
Władysławie i Franciszkowi 
Czajka
Marii i Tadeuszowi Klimecz-
ko
Władysławie i Sylwestrowi 
Kowalczyk
Marii i Józefowi Kubickim

Antoninie i Janowi Machacz-
ka
Janinie i Józefowi Moskała
Danucie i Stanisławowi 
Opyrchał
Halinie i Stanisławowi Sękie-
wicz
Ewie i Janowi Walo
Kazimierze i Stanisławowi 
Wiecheć
Irenie i Janowi Żmuda
składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy dalszych lat życia w 
zdrowiu, szczęściu, pomyśl-
ności. Niech ich miłość, która 
przetrwała 50 lat pokonując 
wichry życia będzie wzorem 
do naśladowania dla następ-
nych pokoleń.

Złote Gody w Gminie Brzeźnica
W dniu 19 stycznia 2020 r. czternaście par z terenu Gminy Brzeźnica obchodziło „Zło-
ty Jubileusz” 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w intencji Jubilatów w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Brzeźnicy.

BRZEŹNICA taka malowniczagmina
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