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• Wójt z wotum zaufania i absolutorium • Wracamy 
do normalności • Jak głosowaliśmy w gminie Brzeźnica?

BRZEŹNICA taka malowniczagmina
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Plenerowe atrakcje 
z CKiP w Brzeźnicy
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informacje

   Zostaliśmy nominowani 
przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w  Zatorze i  z okrzy-
kiem „Jak możemy, pomaga-
my, przysiady i pompki wyci-
skamy!" zadanie wykonaliśmy! 
Do udziału w  akcji nomino-

waliśmy: Parafialny Uczniow-
ski Klub Sportowy POBIEDR 
w  Paszkówce, Orkiestrę Dętą 
OSP w  Sosnowicach oraz 
Gminny Zakład Usługowy 
w  Brzeźnicy. PAMIĘTAJMY 
!!! WARTO POMAGAĆ !!!

   Konkurs skierowany był do 
dzieci młodszych, które opa-
nowały technikę malowania 
farbami oraz do dzieci star-
szych do kl. VIII włącznie. 
Odlewy gipso-
we należało 
p o m a -
l o w a ć 
farba-
m i 
p l a-
k a -
t o -
w y -
m i , 
a k r y -
l o w y m i 
lub tempe-
rowymi według 
własnej inwencji twórczej. 
Uczestnicy mieli możliwość 
wyboru z czterech medalio-
nów przedstawiających: ko-
ściół w Tłuczani, Marcyporę-
bie i Sosnowicach oraz Pałac 
w Paszkówce. Do konkursu 
przyjęliśmy 16. nadesła-
nych zdjęć. Komisja 
konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata 
Płonka, Anna Brań-
ka, Gabriela Suter i 
Kazimierz Mosto-
wik dokonała nastę-
pującej oceny:
I miejsce - Mikołaj 
Steczek
I miejsce - Agata Ku-

charczyk
I miejsce - Patryk Chytrzyński
II miejsce - Wiktor Słowik
II miejsce - Patryk Jachimczak
III miejsce - Milena Jucha

Wyróżnienie - Marcel Ka-
sperek

Wyróżnienie - Ma-
teusz Słowik
Wyróżnienie - 
Aleksandra Ka-
sperek
Wyróżnienie - 
Maciej Kaspe-
rek

Wyróżnienie - 
Jakub Jucha

Wyróżnienie - Julia 
Chytrzyńska

Wyróżnienie - Dawid Sowiń-
ski
Wyróżnienie - Julia Wilk
Wyróżnienie - Mateusz Bujak
Wyróżnienie - Mateusz Wilk
Serdecznie gratulujemy zwy-

cięzcom!

Medaliony na medal!
Zakończyliśmy przyjmowanie prac do Konkur-
su Plastycznego „MEDALION”, który został 
zorganizowany przez Centrum Kultury i Pro-
mocji w Brzeźnicy.

#gaszynchallenge
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy wzię-
ło udział w akcji #GASZYNCHALLENGE, 
która ma na celu pomoc chorej Tosi.
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wydarzenia

   W piątek (26.06) w  Wado-
wicach odbyła się konferencja 
prasowa z  udziałem Posła na 
Sejm RP Filipa Kaczyńskiego, 
starosty wadowickiego Euge-
niusza Kurdasa oraz burmi-
strzów, wójtów i  przedstawi-
cieli wszystkich gmin powiatu 
wadowickiego. 
   Podczas spotkania Sekretarz 
Gminy Barbara Klęczar ode-
brała promesę inwestycyjną 
w wysokości 1 475 160 zł. To 
bardzo dużo. Dla porówna-
nia o wiele większa gmina 
Andrychów otrzymała  2,04 
mln zł,  Kalwaria Zebrzydow-
ska  0,92 mln zł, Tomice  0,50 
mln zł,  Spytkowice  1,11 mln 
zł., Lanckorona  7,34 mln 
zł. Duże wsparcie  8,17 mln 

zł otrzyma również 
Powiat Wadowicki. 
Łącznie do samo-
rządów naszego 
powiatu trafią po-
nad 24 mln zł.
   Fundusz Inwe-
stycji Samorządo-
wych nazywany 
jest tarczą inwe-
stycyjną dla sa-
morządów. Ma on 
zrekompensować 
samorządom ubyt-
ki wpływów z  po-
datków powstałe w  wyniku 
epidemii koronawirusa. Łącz-
na wartość Funduszu ma wy-
nieść 6 mld zł.
   Otrzymane środki samorzą-
dy będą mogły przeznaczyć 

na szeroko rozumiane inwe-
stycje, np. na drogi, chodniki, 
żłobki, kanalizacje itp. Mogą 
one także stanowić wkład 
własny na przykład przy inwe-
stycjach realizowanych przy 

wsparciu z  innych środków 
publicznych m.in. z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Środki 
te będzie można wydatkować 
do końca 2022 roku.

Duży zastrzyk finansowy dla Gminy Brzeźnica
Ponad 1,4 miliona złotych otrzyma Gmina Brzeźnica z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych (FIS) w ramach tarczy antykryzysowej. To jedna 
z największych dotacji dla gmin w powiecie!

   Głównym tematem porząd-
ku obrad obok stałych punk-
tów było zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego oraz 
udzielenie Wójtowi Gminy 
wotum zaufania oraz abso-
lutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok. Spra-
wozdanie finansowe uzyskało 
pozytywną opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie oraz Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Brzeźnica. 
Radni w trakcie swoich posie-
dzeń szczegółowo przeanali-
zowali sprawozdanie z wyko-
nania budżetu, sprawozdanie 
finansowe gminy za 2019, in-
formację o stanie mienia gmi-
ny na dzień  31 grudnia 2019 
r. oraz raport o stanie gminy 

za 2019 rok. 
Na sesji nie 
zabrakło wi-
zualnej pre-
zentacji ra-
portu o stanie 
gminy przed-
s t a w i o n e j 
przez Wójta 
Gminy – Bo-
gusława An-
tosa.
Radni Gmi-
ny Brzeźnica 
jednogłośnie 
udzielili Wój-
towi Gminy 
Brzeźnica – Bogusławowi An-
tos wotum zaufania oraz ab-
solutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2019 rok. Wójt 

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy jednogłośnie
W dniu 12 lipca 2020 roku odbyła się XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy 
Brzeźnica, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie uchwały o 
udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu gminy Brzeźnica za 2020 rok.

podziękował Radzie Gminy, 
sołtysom, kierownikom i pra-
cownikom jednostek orga-
nizacyjnych, pracownikom 

urzędu za świetną współpracę, 
jednomyślność oraz aprobatę 
kierunków rozwoju gminy i 
proponowanych priorytetów.
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na krótko

19 marca 
Ustalenie zakresu prac na moderniza-
cję boiska sportowego w Kopytówce 
celem złożenia wniosku o dofinanso-
wanie inwestycji
27 marca 
Udział w Posiedzeniu Zarządu Stowa-
rzyszenia Region Beskidy
2 kwietnia 
Wideokonferencja Starosty Wado-
wickiego z Wójtami, Burmistrzami w 
sprawie omówienia aktualnej sytuacji 
na terenie powiatu wadowickiego w 
związku z epidemią
8 kwietnia 
XVII  Sesja Rady Gminy Brzeźnica
21 kwietnia 
Akt Notarialny dot. nieodpłatnego 
nabycia od KOWR Kraków dzia-
łek zajętych pod drogi wewnętrzne 
obręb  Łączany, Łączany-Półwieś, 
Kossowa  Rep. A Nr 1955/2020 z dnia 
21.04.2020r.
21 kwietnia 
Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski 
23 kwietnia 
Wideokonferencja z udziałem Woje-
wody Małopolskiego p. Piotra Ćwika 
dot. Funduszu Dróg Samorządowych
27 kwietnia 
Spotkanie z  wykonawcą, inspektorem 
nadzoru budowlanego,  projektantem 
oraz kierownikami budowy tzw. Radą 
budowy w celu ustaleń dot. realizacji 
prac przy budowie  Centrum Medycz-
no-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
27 kwietnia 
Konsultacje z projektantem dot. 
projektu przebudowy dróg gminnych ( 
ulic Kościelnej, Ks. Eugeniusza Łudzi-
ka oraz ul. Kasztanowej)
30 kwietnia 
Spotkanie z  wykonawcą, inspektorem 
nadzoru budowlanego,  projektantem 
oraz kierownikami budowy tzw. Radą 
budowy w celu ustaleń dot. realizacji 
prac przy budowie  Centrum Medycz-
no-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
30 kwietnia 
Spotkanie z wykonawcą, inspektorem 
nadzoru budowlanego na zadaniu dot. 

Z diariusza 
Wójta

• Wójt życzy 
udanych wakacji
W końcu nadeszły, wytęsknione, 
wyczekane, wymarzone. Wakacje 2020 
można uznać za rozpoczęte! Z tej okazji 
chciałbym złożyć wszystkim Nauczy-
cielom, Pracownikom szkoły, Rodzi-
com, a przede wszystkim Wam Drodzy 
Uczniowie wyrazy wdzięczności za trud 
i pracę , którą wspólnie wykonaliście po 
okresie innego niż zwykle nauczania.
    Gratuluję wytrwałości i konsekwencji 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
   Dziękuję całemu gronu pedagogicz-
nemu i wszystkim Pracownikom szkół 
gminnych za efektywną pracę i kre-
atywne pomysły, a Rodzicom, za pomoc 
i dobrą współpracę.
   Życzę Wam wszystkim wspaniałego 
i przede wszystkim bezpiecznego wypo-
czynku, słonecznej pogody i powrotu do 
szkoły we wrześniu z radością i zapałem 
do dalszej pracy.
   Wójt Gminy Brzeźnica
Bogusław Antos

   Okres wakacyjny to czas odpoczynku 
od nauki, jednak nie odpoczynku od 
zajęć poznawczych oraz rozwijających 
kreatywność dzieci i młodzieży.Informu-

• Wakacyjne 
atrakcje dla dzieci

Powoli wracamy do normalności po 
okresie narodowej kwarantanny. Dziś 
jest już prawie tak, jak przed atakiem 
wirusa. Nadal jednak musimy pamiętać o 
bezpieczeństwie swoim i innych. 
Przywracanie rytmu życia społecznego 
w instytucjach w Gminie Brzeźnica roz-
poczęła Gminna Biblioteka Publiczna w 
Brzeźnicy. Od poniedziałku 4 maja 2020 
r. otwarte dla czytelników zostały biblio-
teki publiczne. Wznowienie udostępnia-
nia książek nastąpiło z ograniczeniami, 
zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, 
w tym kwarantanną dla oddawanych 
książek.
   Po przeprowadzonym dialogu Wójta 
Gminy Brzeźnica z dyrektorami innych 
gminnych instytucji, po konsultacjach ze 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i w 
zależności od zapotrzebowania otwiera-
ne są kolejne placówki na terenie gminy.
   Po opracowaniu oraz wdrożeniu 
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 
dla dzieci i pracowników instytucji, 
zapewniających przywrócenie normalne-
go trybu pracy od 11 maja br. pierwsze 
dzieci zawitały do przedszkoli w miejsco-

• Wracamy 
do normalności

wości Brzeźnica i Łączany, a od czerwca 
do Tłuczani.
   W poniedziałek 18 maja br. w Brzeź-
nicy otwarto żłobek „Kącik dla Ma-
luszka” oraz Urząd Gminy. Początkiem 
kolejnego tygodnia (25 maj) w Szkołach 
Podstawowych gdzie wystąpiły potrzeby 
(w Brzeźnicy, Łączanach i Marcyporębie) 
uruchomiono zajęcia opiekuńczo – wy-
chowawcze.
   Swoją działalność również wznowiły 
Placówki Wsparcia Dziennego działają-
ce przy szkołach. W kolejnym etapie, z 
początkiem czerwca dla podopiecznych 
otwarto drzwi Domów Seniora w Marcy-
porębie i Łączanach.
   Od 15 maja 2020 r. ponownie urucho-
miony został Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w miejscowości 
Brzezinka. Termin i godziny otwarcia 
PSZOK podane są w harmonogramie 
wywozu odpadów dla nieruchomości za-
mieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.
   W związku z wprowadzonym stanem 
epidemii w Polsce przypominamy oso-
bom korzystającym z PSZOK o prze-
strzeganiu zasad bezpieczeństwa tj. za-
krywanie ust i nosa przy pomocy odzieży 
lub jej części, maski albo maseczki oraz 
o zachowanie odpowiedniej odległości 
od osób obsługujących i korzystających 
z PSZOK.
   Należy pamiętać, że wspólnie ponosi-
my odpowiedzialność za swoje zdro-
wie i osób z najbliższego otoczenia. 
Otwarcie placówek nie zwalnia nas z 
zachowania podstawowych zasad bez-
pieczeństwa – dbaj o siebie i innych.
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na krótko
budowy „Centrum zagospodarowania 
przestrzeni publicznej” w miejscowości 
Łączany
11 maja 
Spotkanie z  wykonawcą, inspektorem 
nadzoru budowlanego,  projektantem 
oraz kierownikami budowy tzw. Radą 
budowy w celu ustaleń dot. realizacji 
prac przy budowie  Centrum Medycz-
no Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
12 maja 
Konsultacje w sprawie awarii kotła 
gazowego centralnego ogrzewania w 
Szkole Podstawowej w Sosnowicach
12 maja 
Udział w spotkaniu dot. postępu re-
alizacji prac przy budowie sali gimna-
stycznej w Sosnowicach
13 maja 
Spotkanie z pracownikami Żłobka 
„Kącik dla Maluszka” dot.  organizacji 
funkcjonowania placówki 
15 maja 
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
18 maja 
Udział w spotkaniu z Sołtysem oraz  
przedst. OSP Kopytówka w sprawie 
planów budowy boiska sportowego 
wielofunkcyjnego w miejscowości 
Kopytówka
19 maja 
Spotkanie z projektantem, wykonawcą, 
inspektorem nadzoru budowlanego 
oraz dyrektorem ZSP w Łączanach na 
zadaniu dot. budowy „Centrum zago-
spodarowania przestrzeni publicznej” 
w miejscowości Łączany
19 maja 
Posiedzenie Komisji  Planowania , 
Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i 
Bezpieczeństwa Publicznego
20 maja 
XVIII  Sesja Rady Gminy Brzeźnica
27 maja 
Wizja lokalna z projektantem dot. usta-
lenia zakresu prac w sprawie utwo-
rzenia żłobka w budynku byłej Szkoły 
Podstawowej w Chrząstowicach
2 i 3 czerwca 
Spotkania dot. zmian w zakresie 
bezpieczeństwa projektu  przebudowy 
mostu na Potoku Brzeźnickim obok 
budynku Remizy Straży Pożarnej w 
Brzeźnicy
3 czerwca 

jemy, że w okresie wakacji przy szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Brzeź-
nica czynne będą Placówki Wsparcia 
Dziennego.
   W wakacje, codziennie dla uczestni-
ków Placówek zostanie przygotowanych 
wiele atrakcji i aktywnych form wypo-
czynku. Wychowawczynie zapewnią 
dzieciom czas pełen swobody, szalonej 
zabawy i interesujących wydarzeń. Nie 
zabraknie ciekawych zajęć plastycznych, 
muzycznych i manualnych. Wykorzystu-
jąc piękną pogodę zorganizują zajęcia na 
świeżym powietrzu.
   Wszystkich chętnych zapraszamy do 
uczestnictwa w zajęciach. Przypomnij-
my, iż wyremontowane i wyposażone 
Placówki Wsparcia Dziennego działają 
od września 2019 r. w  ramach reali-
zowanego projektu „Mali giganci”, na 
które gmina pozyskała dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 - 2020 dla około 300 
uczestników. Prowadzona w nich opieka 
i wychowanie oraz organizacja czasu 
wolnego, jest całkowicie bezpłatny!

Podziękowania
Szanowni mieszkańcy Gminy Brzeźnica!
   Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich zespołów szyjących maseczki 
ochronne, które zorganizowały się w każdej miejscowości naszej gminy. Dzięki bez-
interesownemu zaangażowaniu wielu osób – kół gospodyń, sołtysów, rad sołeckich, 
ochotników OSP i wielu chętnych udało się uszyć i zaopatrzyć mieszkańców w baweł-
niane maseczki.
   Materiał został częściowo dostarczony ze Stowarzyszenia Dolina Karpia, zakupiony 
ze środków budżetu gminy oraz przekazany przez chętnych darczyńców. Do tej pory 
udało się uszyć ok 7 tys. maseczek ochronnych.
   Wspólna praca i zaangażowanie pozwala zadbać o bezpieczeństwo własne i naszych 
rodzin, które w tym trudnym czasie jest dla wszystkich najważniejsze. 

Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos

   Sporo atrakcji na wakacje przygoto-
wało Centrum Kultury i Promocji w 
Brzeźnicy. 
   W każdy wtorek zapraszamy do 
naszego Letniego Kina Plenerowego. Z 
naszymi seansami pojawiać się będziemy 
w różnych miejscach w naszej gminie. 
Premiera miała miejsce w Brzeźnicy. 

• Będzie się działo

Młodych widzów zapraszamy w każdą 
środę na Filmowe Środy Młodego Wi-
dza. 16 sierpnia zapraszamy na koncert 
zespołu Fireball. Usłyszymy muzykę z lat 
80-tych. Na zakończenie wakacji sporo 
atrakcji czeka na nas podczas Pikniku 
Rybackiego w Brzeźnicy 30 sierpnia. 
Zapraszamy także na nasze Wakacyjne 
Dźwięki dla Maluszków, czyli umuzykal-
niające zajęcia online dla mam z małymi 
dziećmi. Szczegóły na naszej stronie in-
ternetowej ckbrzeznica.pl. I pamiętajmy 
o bezpieczeństwie swoim i innych. Warto 
zapoznać się z przygotowanym na czas 
pandemii regulaminem!

• Busy już jeżdżą
Po interwencji wójta od 13 lipca na trasę 
ze Spytkowic do Krakowa wróciły busy. 
Trasa biegnie przez Łączany, Chrząstowi-
ce, Brzeźnicę i Skawinę. Linię obsługiwał 
będzie przewoźnik Globus.
 Odjazdy ze Spytkowic: 5:00, 8:15, 11:00, 
15:10. Odjazdy z Krakowa: 6:38, 9:40, 
13:25, 16:35. Busy kursują od poniedział-
ku do piątku.
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rozmaitości
Wizja lokalna w ZSP w Tłuczani  dot. 
remontu  pomieszczeń szkolnych  
3 czerwca 
Udział w spotkaniu Włodarzy Gmin 
Stowarzyszenia  Dolina Karpia
3 czerwca 
Wideokonferencja Zarządu Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski
4 czerwca 
Konsultacje z projektantem dot. 
utworzenia żłobka w budynku byłej 
Szkoły Podstawowej w Chrząstowi-
cach oraz Klubu Seniora w Brzeźnicy
4 czerwca 
Spotkanie z przedstawicielami  OSP 
Bęczyn w sprawie możliwości współ-
finansowania zakupu wozu strażac-
kiego dla jednostki 
9 czerwca 
Udział w spotkaniu ze Starostą Wa-
dowickim dot. zmian w zakresie bez-
pieczeństwa projektu  przebudowy 
mostu na Potoku Brzeźnickim obok 
budynku Remizy Straży Pożarnej w 
Brzeźnicy
9 czerwca 
Wideokonferencja Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Mało-
polski
10 czerwca 
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
15 czerwca 
Wizja lokalna dot. postępu realizacji 
prac na trwających inwestycjach w 
miejscowościach:  Łączany – zago-
spodarowanie terenu, Nowe Dwory – 
remont mostu,  Sosnowice – budowa 
sali gimnastycznej
15 czerwca 
Podpisanie  umowy z Zakładem 
Wykonawczym „KOMMEL” na 
zadanie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 470022K polegające na 
budowie chodnika w miejscowości 
Marcyporęba
15 czerwca 
Udział w Walnym Zebraniu Stowa-
rzyszenia Dolina Karpia
16 czerwca 
Spotkanie dot. zmian w zakresie bez-
pieczeństwa projektu  przebudowy 
mostu na Potoku Brzeźnickim obok 
budynku Remizy Straży Pożarnej w 
Brzeźnicy

    W ramach inwestycji finansowanej ze 
środków własnych budżetu gminy oraz 
Funduszu Dróg Samorządowych zosta-
nie wykonane na ponad 200 metrowym 
odcinku pobocza jezdni, w  centrum 
miejscowości poszerzenie nawierzchni, 

kanalizacja, odwodnienie i  utwardzenie 
kostką brukową chodnika.
   Wkrótce rozpoczną się prace remon-
towo – budowlane, których termin za-
kończenia zaplanowano na  30 września 
2020r.

Nowa inwestycja w Marcyporębie
W poniedziałek 15 czerwca 2020 r. Wójt Gminy 
Brzeźnica - Bogusław Antos podpisał umowę 
z firmą Zakład Wykonawczy „KOMMEL”, 
rerprezentowaną przez Bronisława Meraka, 
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
470022K polegająca na budowie chodnika 
w miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica.”.

Z wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Szymona Łytka 
Wójta Gminy Czernichów 

Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną Zmarłego, 
Jego współpracownikami 

oraz mieszkańcami Gminy Czernichów 
w imieniu swoim 

oraz mieszkańców Gminy Brzeźnica
 składam kondolencje 

oraz wyrazy najgłębszego współczucia.

Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica
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rozmaitości

   Dofinansowany zostanie za-
kup sprzętu, umundurowania 
i  wyposażenia, które zostało 
uszkodzone lub zniszczone 
podczas akcji powodziowej 
w maju 2019 roku.
   W ramach dotacji planowa-
ny jest zakup sprzętu, środków 
ochrony osobistej oraz ele-
mentów ubrania ochronnego 
do działań ratowniczo - ga-
śniczych, w  tym m.in.: węże 

tłoczne, węże ssawne, zbior-
niki paliwa do pompy szlamo-
wej, węże ssące i  tłoczne do 
pomp Białogon, uszczelki do 
węży ssawnych, rękaw p. po-
wodziowy, folia podwężna na 
wał, ubrania, oraz buty i ręka-
wice specjalne.
   Otrzymana dotacja pozwo-
li na skuteczniejsze prowa-
dzenie działań ratowniczych 
przez Jednostki OSP.

Wsparcie dla strażaków
Gmina Brzeźnica pozyskała od Województwa 
Małopolskiego blisko 43 000 zł środków fi-
nansowych na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Brzeźnica.

Druga tura
Do głosowania 12 lipca przystąpiła rekordowa liczba mieszkańców naszej gminy, bo aż 69,50%! Andrzej Duda zdobył 63,45% gło-
sów a Rafał Trzaskowski 36,55%.

Jak głosowaliśmy w gminie Brzeźnica?
Za nami wybory prezydenckie. Przy rekordowej frekwencji Prezydentem na drugą kadencję 
wybrany został Andrzej Duda, który w drugiej turze wyborów pokonał Rafała Trzaskowskiego 
stosunkiem głosów 51,03% do 48,97%. W gminie Brzeźnica te różnice były znacznie większe.

KANDYDAT OKW Nr 1 
w Brzeźnicy

OKW Nr 2 
w Marcyporębie

OKW Nr 3 
w Tłuczani

OKW Nr 4 
w Paszkówce

OKW Nr 5 
w Łączanach

OKW Nr 6 
w Sosnowicach

OKW Nr 7 
w Chrząstowicach

Suma 
głosów

Robert Biedroń 14 11 10 7 4 8 6 60

Krzysztof Bosak 50 55 42 72 51 41 47 358

Andrzej Duda 448 521 403 430 453 357 288 2900

Szymon Hołownia 152 136 121 126 111 87 66 799

Marek Jakubiak 1 1 1 0 0 2 1 6

Władysław  
Kosiniak-Kamysz 32 44 19 19 16 13 12 155

Mirosław Piotrowski 1 1 0 0 0 2 0 4

Paweł Tanajno 0 2 1 0 3 0 1 7

Rafał Trzaskowski 221 180 133 140 174 119 67 1034

Waldemar Witkowski 1 1 1 0 1 2 1 7

Stanisław Żółtek 1 0 1 5 2 2 1 12

Pierwsza tura
Po raz pierwszy do urn poszliśmy 28 czerwca. Już wtedy frekwencja była bardzo wysoka i wyniosła w naszej gminie 64,84%.  Urzę-
dujący Prezydent uzyskał 54,29% głosów. Szczegółowe wyniki kandydatów przedstawia tabela.

 

KANDYDAT OKW Nr 1 
w Brzeźnicy

OKW Nr 2 
w Marcyporębie

OKW Nr 3 
w Tłuczani

OKW Nr 4 
w Paszkówce

OKW Nr 5 
w Łączanach

OKW Nr 6 
w Sosnowicach

OKW Nr 7 
w Chrząstowicach

Suma 
głosów

Andrzej Duda 555 669 508 540 539 436 361 3608

Rafał Trzaskowski 446 342 276 296 327 243 148 2078

 Wójt wraz z zespołem urzędni-
ków przygotowali Raport o Sta-
nie Gminy Brzeźnica. W rapor-
cie zapisane zostały wszystkie 
najważniejsze wydarzenia i dane 
związane z funkcjonowaniem 
samorządu. Inwestycje, finanse, 
funkcjonowanie oświaty, opieki 
społecznej, kultury, sportu, orga-
nizacji pozarządowych, niezbęd-
ne dane statystyczne a wszystko 
ujęte w zwartej formie. Raport 
obejmuje również podsumowa-
nie działalności Wójta w  roku 
poprzednim, w  szczególności 
realizację polityk, programów, 
strategii i uchwał.Dokument jest 

obszerny i, niestety, nie zmieści 
się w „Takiej malowniczej gmi-
nie” ale dostępny jest w interne-
cie. Zachęcamy do lektury!
Raport znajdziecie na stronie 
brzeznica.pl, skanując kod qr 
lub wpisując w wyszukiwarkę 
następujący adres: https://www.
xn--brzenica-o3b.pl/raport-o-
-stanie-gminy-brzeznica-za-
-2019-rok

Raport o stanie gminy
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samorząd

   Nowe urządzenia na zasa-
dach bezpłatnego użytkowa-
nia trafią, tak jak poprzednim 
razem, do najbardziej potrze-
bujących uczniów z  sześciu 
szkół podstawowych z  terenu 
Gminy Brzeźnica. Zakup lap-
topów pomoże w  realizacji 

zdalnych lekcji uczniom któ-
rzy nie posiadają sprzętu do 
nauki.
   Projekt „Zdalna szkoła 
+”  jest odpowiedzią na obec-
ną sytuację w  szkolnictwie 
związaną z  wprowadzeniem 
na obszarze  Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii. Ak-
tualne okoliczności wymusiły 
zamknięcie placówek oświa-
towych na wiele tygodni. Aby 
nie przerywać nauki ucznio-
wie zamiast w szkole zasiadają 
przed monitorami kompute-
rów w domu.

   Działanie jest finansowa-
ne ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Komputery dla uczniów
Gmina Brzeźnica otrzymała 75 000,00 zł na zakup laptopów w ramach projektu 
„Zdalna szkoła +”. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 27 komputerów 
z oprogramowaniem. To maksymalna wartość, o jaką mogła ubiegać się Gmina 
Brzeźnica.

   W ramach realizowanej in-
westycji zostanie wykonana 
m.in. droga dojazdowa, po-
wstaną alejki spacerowe, czę-
ściowo wymienione zostanie 
ogrodzenie, w  terenach zielo-
nych posadzone zostaną drze-
wa i krzewy. Plac zabaw zyska 
nawierzchnię bezpieczną i do-
datkowe urządzenia.
   Na zmodernizowanym tere-
nie zamontowane będą urzą-
dzenia siłowni plenerowej 
oraz małej architektury jak np. 
stół do szachów, stół do tenisa 
stołowego, ławeczki, kosze.
   Na zadanie pozyskano środ-
ki unijne. Dofinansowanie 
obejmuje  63,63 %  kosztów 

kwalif ikowanych 
i wynosi 415 006 zł. 
Przedsięwzięcie po-
zwoli na zwiększe-
nie atrakcyjności 
tego miejsca w celu 
aktywizacji miesz-
kańców obszarów 
wiejskich i  integra-
cji społecznej na 
rzecz rozwoju lo-
kalnego. 
  Projekt współfi-
nansowany w  ra-
mach Europej-
skiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Europa 
inwestująca w  obszary wiej-

skie na operacje typu „Kształ-
towanie przestrzeni publicz-
nej”, w  ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020

W Łączanach powstaje ciekawe miejsce
Na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek przedszkola 
samorządowego w Łączanach trwają prace budowlane w celu 
zagospodarowania przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku.
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wywiad

Wyjdziemy z tego!
Jak funkcjonuje gmina po 
narodowej kwarantannie?
- Na szczęście sytuacja się 
nieco uspokoiła. Rząd zła-
godził obostrzenia, staramy 
się normalnie funkcjonować. 
Wszystkie gminne instytucje 
działają normalnie. Jest oczy-
wiście inaczej niż przed pan-
demią. Zachowujemy wszel-
kie rygory, wirus ciągle jest 
groźny.
Najbardziej narażoną gru-
pą są seniorzy. Jak działają 
Domy Seniora?
- W tej chwili działają normal-
nie. Oczywiście uważamy na 
siebie i innych. Zainteresowa-
nie jest równie duże jak przed 
pandemią. Nasi seniorzy z utę-
sknieniem czekali na otwarcie 
Domów. Po trzech miesiącach 
„domowego aresztu”, strachu i 
niepewności z radością wróci-
li do naszych placówek. Warto 
dodać, że normalnie działają 
też przedszkola i żłobek. Za-
interesowanie nie jest duże, 
ale to raczej z powodu wakacji 
niż strachu przed koronawiru-
sem.
Koronawirus pojawił się w 
Gminie Brzeźnica na samym 
początku.
- Tak, niestety. Mieliśmy oso-
by zakażone, jedna z nich 
zmarła. Nie ukrywam, padł na 
nas strach. Baliśmy się o na-
sze rodziny, bliskich, o to, jak 
koronawirus wpłynie na nasze 
jakby nie mówić, wygodne, 
dostatnie, bezpieczne życie. 
Dziś mamy większą wiedzę 
i doświadczenie. Wiemy, że 
wirus jest groźny ale funkcjo-
nujemy prawie normalnie. Od 
czasu pierwszych zachorowań 
nie odnotowaliśmy nowych 
przypadków.
Jak koronawirus wpłynął na 

finanse gminy?
- Na to pytanie 
odpowiem za rok, 
pod warunkiem, 
że pandemia nie 
wróci. Dziś trud-
no jeszcze osza-
cować straty, a 
te są na pewno. 
Odnotowaliśmy 
mniejsze wpływy 
z podatków, po-
nieśliśmy sporo 
nieplanowanych 
wydatków, przed-
siębiorcy zwracają 
się z wnioskami 
o umorzenie po-
datków. Ale są też 
dobre wiadomości. Otrzyma-
liśmy promesę na środki, któ-
re pomogą nam zrównoważyć 
nadszarpnięty koronawiru-
sem budżet.
Co z gminnymi inwestycja-
mi, planami, harmonogra-
mami?
- Na szczęście tutaj wszystko 
idzie zgodnie z planem. Roz-
poczęte budowy są kontynu-
owane, zaczynamy nowe in-
westycje. Jeśli nie dotknie nas 
zapowiadana czasami druga 
fala, a wierzę, że nie dotknie, 
to jakoś z tego wyjdziemy.
Rada Gminy udzieliła Panu 
wotum zaufania i absoluto-
rium za wykonanie budżetu 
za zeszły rok. Jaki był rok 
2019 dla Gminy Brzeźnica?
- W mojej ocenie, był to je-
den z lepszych w historii na-
szej społeczności. Bardzo 
dużo inwestycji, bardzo dużo 
środków pozyskanych z ze-
wnątrz, przyrost demograficz-
ny i będąca efektem inwestycji 
znaczna poprawa jakości życia 
mieszkańców. To tak w dużym 
skrócie. Po szczegóły odsyłam 

do opracowanego „Raportu o 
stanie gminy”, który dostępny 
jest na naszych stronach in-
ternetowych. To bardzo cie-
kawa lektura. Podsumowując, 
gmina się rozwija, może nie 
gwałtownie, ale stabilnie, a to 
bardzo ważne. Rosną wpływy 
do budżetu rosną też wydat-
ki. Przy okazji chciałbym po-
dziękować za wspólną pracę 
radnym, pracownikom Urzę-
du oraz wszystkich gminnych 
jednostek i instytucji, sołty-
som i Radom Sołeckim, orga-
nizacjom, wszystkim aktyw-
nym społecznie mieszkańcom 
za pracę. Wotum zaufania i 
absolutorium to efekt naszej 
wspólnej pracy. 
I na koniec rozmowy pro-
blem, z którym będzie mu-
siała zmierzyć się gmina 
Brzeźnica. Powracający pro-
blem przysiółka Sokółek.
- Kiedy przysiółek wrócił do 
naszej gminy 1 stycznia 2009 
roku wszyscy myśleliśmy, że 
temat został zamknięty. Oka-
zuje się, że nie, że Gmina Czer-
nichów rości sobie do niego 
prawa i po raz kolejny próbuje 

nam go odebrać. Mam nadzie-
ję, że tak się nie stanie. Powo-
dów jest kilka. Po pierwsze to 
teren historycznie przynależ-
ny do naszej gminy. Znalazł 
się po drugiej stronie Wisły, 
bo rzeka w pewnym momen-
cie zmieniła koryto. Po drugie 
w właścicielami większości 
spornych gruntów są miesz-
kańcy naszej gminy. Teren jest 
bardzo dobrze skomunikowa-
ny z resztą gminy, jest most na 
stopniu wodnym, jest droga. 
Po trzecie na tym terenie znaj-
duje się elektrownia wodna 
oraz kopalnia kruszywa. To 
dla naszej gminy wpływy z 
podatków. Nie chcemy z nich 
rezygnować. Z resztą miesz-
kańcy podczas konsultacji wy-
powiedzieli się jednoznacznie 
za utrzymaniem dotychcza-
sowego porządku. Tam mamy 
elektrownię wodną, kopalnię 
kruszywa, to są dla nas realne 
wpływy z podatków i to nie-
małe. Nie chcemy z tego rezy-
gnować. 
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.

Z Wójtem Gminy Brzeźnica Bogusławem Antosem rozmawia Łukasz Dziedzic
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edukacja

   Wrażenie psuły trochę ry-
gory bezpieczeństwa stanu 
epidemicznego. Stoliki co 1,5 
metra, maski, rękawiczki. Na 
sali gimnastycznej dwie klasy 
ósme i... koniec. Młodsze kole-
żanki i koledzy w o wyznaczo-
nych godzinach, w mniejszych 
grupach w salach lekcyjnych. 
Uroczystość poprowadziła 
pani dyrektor Ewelina Kuter-
mak w obecności pani wice-
dyrektor Małgorzaty Zielnik 
, wychowawczyni klasy 8 a 
pani Eweliny Woźniczki i wy-
chowawczyni klasy 8 b pani 
Agnieszki Błach. W części 
oficjalnej były przemówienia, 
wręczono nagrody uczniom 
wyróżniającym się w nauce i 
mającym sukcesy w konkur-

sach nawet rangi ogólnopol-
skiej, czy międzynarodowej 
,świadectwa ukończenia szko-
ły wszystkim uczniom, listy 
gratulacyjne i podziękowa-
nia rodzicom aktywnie włą-
czającym się w życie szkoły. 
W drugiej części uczniowie 
zaśpiewali kilka piosenek i 
wyświetlili pokaz slajdów ze 
zdjęciami- wspomnieniami. 
Zrobiło się nostalgicznie, po-
płynęły łzy wzruszenia nad 
minionym czasem beztroski, 
radości i bezpowrotnie utra-
conym dzieciństwem. Młodzi 
absolwenci Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kochanow-
skiego w Brzeźnicy rocznika 
2019/2020 - „Szczęśliwej dro-
gi, już czas.”

   We wrześniu rozpoczęliśmy 
pracę w wyremontowanej i do-
brze wyposażonej szkole. W 
ramach współpracy w szkole 
zaczęła funkcjonować Placówka 
Wsparcia Dziennego. Przed-
szkole też z radością przywitało 
swoich podopiecznych. I tak 
począwszy od września realizo-
waliśmy wszystkie swoje cele i 
zadania zawarte w planach pra-
cy na rok 2019/2020 ( w szkole i 
przedszkolu), czyli:
-braliśmy udział w konkursach 
przedmiotowych organizowa-
nych przez Kuratorium Oświaty, 

a także przez inne podmioty
- zorganizowaliśmy imprezę 
środowiskową   z okazji Jasełek 
oraz inne imprezy i uroczystości 
szkolne ( dyskoteki dla uczniów, 
zabawy dla przedszkolaków, 
spotkania profilaktyczne, wy-
cieczki, wyjazdy okolicznościo-
we, braliśmy udział w różnych 
programach edukacyjnych ).
I przyszedł 11 marca , kiedy to 
wszystko się zatrzymało, a cała 
społeczność szkolna (nauczycie-
le, uczniowie, a przede wszyst-
kim rodzice) stanęła przed nie 
lada wyzwaniem: ZDALNE 

 Ograniczenia sanitarne spo-
wodowane wirusem spowo-
dowały, że nie mogło być ono 
tak uroczyste jak w minionych 
latach. Niemniej tradycji stało 
się zadość i ósmoklasiści z za-

chowaniem wszelkich procedur 
bezpieczeństwa mogli godnie 
pożegnać się ze szkołą. Niestety 
liczba obecnych na spotkaniu 
nauczycieli i młodszych kolegów 
była mocno ograniczona. Każdy 

Szczęśliwej drogi już czas...
Piątek 26 czerwca 2020 roku będzie dla 
uczniów z rocznika 2005 dniem pamiętnym. 
W ten pogodny, czerwcowy dzień przekroczyli 
ostatni raz próg swojej podstawówki. Pięknie 
ubrani, uśmiechnięci, podekscytowani.

Za nami kolejny rok szkolny w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Łączanach, a jednocześnie 
inny niż wszystkie poprzednie. 

Zakończenie w Marcyporębie

Inny niż wszystkie

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało 
nietypowy przebieg.

uczestnik spotkania miał wyzna-
czone miejsce w odpowiedniej 
odległości od innych. Stosowano 
maseczki i rękawiczki.
   Po powitaniu zebranych i od-
śpiewaniu hymnu państwowego 
pani Dyrektor wygłosiła krótkie 
przemówienie podsumowujące 
miniony rok, a zwłaszcza okres 
zdalnego nauczania. Następnie 
czterem najlepszym uczenni-
com kl. VIII wręczono Nagrody 
Wójta za osiągnięcia sportowe i 
artystyczne oraz  świadectwa z 
wyróżnieniem. Mogły one także 
wpisać się do Złotej Księgi Absol-
wentów, a ich rodzice otrzymali 
listy gratulacyjne. W dalszym 
ciągu spotkania świadectwa 
otrzymali pozostali uczniowie 
klasy ósmej oraz siódmoklasiści. 
Każdy uczeń klasy VIII otrzymał 
także pamiątkowy smartwatch, a 
siódmoklasista książkę. Pamiąt-
ki te zostały ufundowane przez 
Radę Rodziców.
   Wszyscy rodzice ósmoklasi-
stów otrzymali pamiątkowe dy-
plomy za zaangażowanie w pracę 
na rzecz szkoły, a p. Magdalena 
Zając dodatkowo okolicznościo-
wą statuetkę. Pani Magda przez 
szereg lat pełniła funkcję prze-
wodniczącej Rady Rodziców i w 
tym czasie przeprowadziła wiele 

działań przysparzających naszej 
szkole nie tylko splendoru, ale i 
środków finansowych.
   Pani Dyrektor pożegnała także 
wychowawczynię kl. VIII, która 
z końcem tego roku szkolnego 
zdecydowała się odejść na zasłu-
żoną emeryturę.
   W dalszym ciągu uroczysto-
ści ósmoklasiści mieli krótkie 
wystąpienie, podczas którego 
wygłosili żartobliwe i nastrojowe 
teksty, którymi pożegnali szko-
łę, nauczycieli, kolegów. Rozdali 
też pożegnalne upominki. Sami 
również otrzymali upominki 
od siódmoklasistów i obejrzeli 
interesującą prezentację przygo-
towaną na ich cześć przez młod-
szych kolegów.
   Na tym uroczystość zakończe-
nia roku szkolnego dla klas VII 
– VIII dobiegła końca. Niektórzy 
robili jeszcze sobie pamiątkowe 
zdjęcia na tle okolicznościowych 
dekoracji, żartując na temat tego, 
czy po latach można będzie 
zgadnąć, czyja twarz ukrywa się 
pod maseczką. Tymczasem do 
sali gimnastycznej wkraczali już 
pracownicy obsługi, dezynfe-
kując pomieszczenie przed spo-
tkaniem kolejnej grupy uczniów. 
Szczęśliwych wakacji! 
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NAUCZANIE !!!!! Te kolejne 
miesiące izolacji pokazały , że 
jesteśmy otwarci na nowości w 
tym na zdalne nauczanie.
  26 czerwca odbyło się   inne niż 
zwykle zakończenie roku szkol-
nego 2019/2020.
- Chciałam bardzo podzię-
kować za pracę w minionym 

roku szkolnym ; nauczycielom , 
uczniom, pracownikom obsługi 
, a przede wszystkim RODZI-
COM, którzy musieli przejść 
przyspieszony kurs nauczania w 
zakresie każdego przedmiotu!!! 
Dziękuję i życzę wszystkim uda-
nych wakacji! - dyrektor Beata 
Chmielowska.

   We wtorek 7 lipca 2020 r. w 
Amfiteatrze w Brzeźnicy można 
było obejrzeć francuską komedię 
z 2014 r. w reżyserii Philippe’a de 
Chauverona „Za jakie grzechy, 
dobry Boże”?” Film opowiadał 
historię rodziny dwojga kon-
serwatywnych, burżuazyjnych 
francuskich katolików, których 
trzy z czterech córek wychodzą 
za mąż za mężczyzn o odmien-
nych korzeniach i wyznaniach: 
sefardyjskiego Żyda, muzułma-
nina z Maghrebu oraz Chiń-
czyka. Czwarta córka, w której 
rodzice pokładają ostatnią na-
dzieję na znalezienie idealnego 
zięcia ze swojego kręgu kultu-
rowo-etnicznego, zakochuje się 
w katoliku pochodzącym z... 
Czarnej Afryki. Przezabawna 
komedia dostarczyła zgroma-
dzonej publiczności wiele okazji 
do śmiechu. Na brzeźnicki seans 
dotarła ponad dwudziestooso-
bowa grupa widzów. Dziękuje-

my, że skorzystaliście z naszej 
bezpłatnej oferty.
   Naszą akcję wsparli m.in.: Me-
ritum Service, Andrzej Szymu-
la, Kwiaciarnia „Bajka” Zielony 
Ogród w Brzeźnicy, Develop-
ment, Auto-Moto-Valdi, Mul-
tiserw - Jan Morek, Cukiernia 
„Oliwia” Beata Mądry, Market 
Budowlany JEŻYK, Moto-
-Marcel, Kom-Pan Technika 
Grzewcza, P.H.U. Handlomax 
Jaśkowice, DOMINO Dominik 
Wyroba Paszkówka, Bank Spół-
dzielczy w Brzeźnicy, Szkółka 
Drzew i Krzewów Bogusława 
Bylica, Kwiaciarnia MIMO-
ZA Paszkówka, Pracownia 
Florystyczna Wioletta Sekuła, 
DAWKO Dawid Ciernia, Firma 
H.U.T. „Anna” Janusz Smajek, 
Agroturystyka KARINO, Salon 
Fryzjerski EVELLA Paszków-
ka, KJ Rem-Serwis, Top Market 
Wielkie Drogi. Serdecznie dzię-
kujemy!

Letnie Kino Plenerowe 
w Amfiteatrze w Brzeźnicy

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy pod-
czas tegorocznej AKCJI LATO 2020 zor-
ganizowało LETNIE KINO PLENEROWE. 
Zapraszamy w każdy wakacyjny wtorek na 
seanse filmowe pod chmurką, które odbywać 
się będą  w poszczególnych miejscowościach 
Gminy Brzeźnica.

   Tak powiedziały uczennice klasy VIII  Szkoły Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy Aleksandra Morek, Gabriela 
Kołacz, Natalia Nicieja, Amelia Kucharczyk i Aleksandra Kłe-
czek wyróżnione jako jedyne z Polski w XVI edycji  Międzyna-
rodowego Konkursu Poetyckiego „Castello di Duino” za projekt 
poetycki, na który składał się wiersz „Na sznurkach” zapisany w 
wersji polskiej i angielskiej oraz  w wersjach plastycznych. Tego-
roczny wyjazd naszych laureatek do Włoch, który miał nastąpić 
w marcu, nie doszedł do skutku z powodu znanej nam wszyst-
kim sytuacji zdrowotnej na świecie. Ufam, że dyplomy i puchary 
uczennice odbiorą w przyszłym roku, a społeczność szkolna po 
raz kolejny będzie świętować międzynarodowy sukces swych 
wychowanek i koleżanek, a one, tak jak ich poprzedniczki w 
ubiegłym roku, będą się cieszyć pobytem pod włoskim niebem, 
na który zapracowały własną kreatywnością. 

 Włoskie dyplomy 
i puchary poczekają
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    Każdy, kto chciał złożyć ży-
czenia swoim najbliższym, mógł 
przesłać je do naszego centrum 
kultury. Podczas koncertu, któ-
ry rozpoczął się punktualnie 
o godz. 19.30 prowadzący p. 
Krzysztof Bigaj składał życze-
nia dla dzieciaków ze żłobka, 
z przedszkoli, szkół podstawo-
wych, uczestników zajęć poza-
lekcyjnych, dla rodziców i osób 
szyjących maseczki. Były rów-
nież życzenia z okazji 50-tych 
urodzin. Życzenia przeplatane 
były muzycznymi przebojami 
śpiewanymi przez p. Krzysztofa 
Bigaja. W jego wykonaniu moż-
na było usłyszeć m.in.: „Gdzie się 
podziały tamte prywatki”, „Byle 
było tak”, „Pszczółka Maja”, „Au-
tostop”. Na zakończenie Domo-

wego Koncertu Życzeń uczestni-
cy wysłuchali optymistycznego, 
muzycznego przesłania zawar-
tego w piosence „Ważne są tylko 
te dni, których jeszcze nie zna-
my”. Ser-
d e c z n i e 
dziękuje-
my panu 
K r z y s z -
tofowi za 
p i ę k n y 
koncert i 
liczne uczestnictwo naszych od-
biorców.
   Zachowaliśmy dla Państwa ar-
chiwalne nagranie koncertu, do 
którego możecie zawsze powró-
cić. Można zeskanować kod qr 
lub wpisać w wyszukiwarkę link: 
https://youtu.be/SR7vVe8zVBU

Koncert życzeń
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zapro-
siło mieszkańców Gminy Brzeźnica i wszystkich 
zainteresowanych do udziału w Domowym 
Koncercie Życzeń online, który odbył się 2 
czerwca 2020 r. za pośrednictwem naszej stro-
ny internetowej i facebooka.

Wirtualne zwiedzanie 
terenu dawnego KL Płaszów
14 maja 2020 r. Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy zaproponowało wszystkim, którzy 
interesują się historią wirtualne zwiedzanie 
terenu dawnego KL Plaszow.
   Przewodnikiem w około 
godzinnym filmie był Bartosz 
Wencel, który w bardzo inte-
resujący sposób przedstawił 

widzom obraz miejsca, które 
dla wielu stało się synonimem 
piekła. Zwiedzający poznali 
topografię i historię dawnego 

   Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął Wójt Gminy 
Brzeźnica – pan Bogusław 
Antos.
W konkursie udział wzię-
li uczniowie klas VII i VIII 
Szkół Podstawowych z Brzeź-
nicy, Sosnowic, Łączan i Pasz-
kówki.
   Zadaniem konkursowym 
było przygotowanie słownika 
obrazkowego w języku nie-
mieckim i angielskim o tema-
tyce wielkanocnej. W ramach 
konkursu uczniowie utrwalili 
słownictwo związane ze Świę-
tami Wielkanocnymi, posze-
rzyli wiedzę z zakresu różnych 
technik plastycznych oraz 
uświadomili sobie, że język 
Szekspira oraz język Goethe-

go mają ze sobą wiele wspól-
nego, a szukanie podobieństw 
między nimi z pewnością uła-
twia naukę.
   Mieliśmy nadzieję, że przy 
współpracy z Panią Wiesła-
wą Jarguz uda się zorgani-
zować planowaną wystawę 
prac w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Brzeźnicy oraz 
uroczyste ogłoszenie wyni-
ków. Jednak ze względu na 
przedłużającą nieobecność 
w szkole zebraliśmy prace w 
formie elektronicznej. Każ-
dy uczestnik konkursu został 
nagrodzony cząstkową oceną 
celującą. Zapraszamy do obej-
rzenia galerii. Opracowanie: 
M.Jaskierny, E.Kłeczek

Gminny Konkurs Językowy
W tym roku szkolnym, już po raz drugi, odbył 
się Gminny Konkurs Językowy organizowany 
przez nauczycieli ZSP w Brzeźnicy, panią Mo-
nikę Jaskierny i panią Edytę Kłeczek. 
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   Ideą konkursu było pogłę-
bienie wśród dzieci i młodzie-
ży pasji czytania, rozwijanie 
wyobraźni oraz umiejętności 
twórczych oraz prezentacja 
i popularyzacja twórczości 
literackiej, opisującej obszar 
Doliny Karpia. Ze względu na 
panującą sytuację epidemicz-
ną poprosiliśmy uczestników 
o nagranie czytanych przez 
siebie tekstów i przesłanie ich 
w formie filmików. Komi-
sja konkursowa w 
składzie: Wiesława 
Jarguz i Kazimierz 
Mostowik po obej-
rzeniu i wysłucha-
niu nadesłanych 
filmów dokonała 
następującej oceny:
I miejsce - Justy-
na Curzydło ZSP Brzeźnica 
(LEGENDY GMINY BRZEŹ-

NICA „Brzezinka” autorstwa 
Joanny Ciepły)
I miejsce - Małgorzata Lasak 
ZSP Brzeźnica (WĘDRÓWKI 
CZAPLI PO DOLINIE KAR-
PIA Marta Holak „Przepis”)
I miejsce - Zuzanna Ciapa 
ZSP Brzeźnica (WĘDRÓWKI 
CZAPLI PO DOLINIE KAR-
PIA Marta Holak „Przepis”)
I miejsce - Marcin Lempart 
ZSP Tłuczań (Opowieści z 
Doliny Karpia - ZATORSKI 

STRAGAN BAJEK 
Dominika Siedlec-
ka „Ukryty Skarb”)
   Serdecznie gratu-
lujemy zdobytych 
lokat. Nagrodzone 
prezentacje do-
stepne są na kanale 
CKiP na Youtube. 

Można też zeskanować kod qr.

Pięknie czytali
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy wraz 
z Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy byli 
organizatorami Konkursu Pięknego Czytania 
dla uczniów szkół podstawowych.

   Był to wirtualny koncert, 
który 18 maja 2020 r. od godz. 
19.00 można było oglądać na 
stronie internetowej naszego 
Centrum Kultury. Podczas 
koncertu uczestnicy wysłu-
chali pieśni o ojcu, dzieciach, 
rodzinie, były również utwory 

skomponowane do poezji św. 
Jana Pawła II. Na zakończenie 
Krzysztof Bigaj przepięknie 
zaśpiewał „Barkę”, ulubioną 
pieśń naszego Papieża Polaka. 
Dziękujemy, że uczestniczyli-
śmy „wspólnie” w tym nieco-
dziennym wydarzeniu!

obozu paszowskiego, którego 
obszar podczas II wojny świa-
towej niemal w całości pokry-
wały druty kolczaste, baraki i 
wieże strażnicze.
   Niemiecki nazistowski obóz 
Plaszow w Krakowie został za-
łożony w październiku 1942 
r. na terenie dwóch cmenta-
rzy żydowskich. Na początku 
funkcjonował jako obóz pracy. 
W styczniu 1944 r. został prze-
kształcony w obóz koncentra-
cyjny. Obiekt stale powiększa-
no - z 5 ha rozrósł się do ok. 80 
ha. Szacuje się, że przez cały 
okres funkcjonowania obozu 
więziono w nim ponad 30 tys., 
a zamordowano ok. 5 tys. Ży-

dów z Polski, Węgier i Słowa-
cji, Polaków i osób innych na-
rodowości. Prochy spalonych 
ofiar rozsypano po terenie 
obozu. Jesienią 1944 r. Niem-
cy rozpoczęli likwidację KL 
Plaszowa - więźniów wywożo-
no głównie do KL Auschwitz 
i KL Stutthof. Ostatnią grupę 
deportowano do Auschwitz w 
styczniu 1945 r.
   Film udostępniony został 
dzięki uprzejmości Muzeum 
Żydowskiego Galicja.
   Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w wirtualnym 
zwiedzaniu. Mamy nadzieję, 
że już wkrótce powrócimy na 
wycieczkowe szlaki.

Wszystko Miłość
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy za-
prosiło mieszkańców Gminy Brzeźnica, inter-
nautów i wszystkich chętnych do wysłuchania 
Koncertu „Wszystko Miłość” w wykonaniu 
Krzysztofa Bigaja z okazji 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II.

W bibliotekach publicznych mamy nowości wydawnicze. Czy-
telnicy chętnie po nie sięgają. Polecamy publikacje zakupione w 
II kwartale 2020 r. do GBP w Brzeźnicy i jej filii. Jednocześnie 
prosimy o nieprzetrzymywanie książek. Uprzejmie przypomi-
namy, że obowiązuje termin zwrotu do 30 dni. Pamiętajmy o 
tym, że po oddaniu książki muszą jeszcze poczekać w bibliotece 
nim trafią do kolejnego czytelnika. Czytajmy i zwracajmy w ter-
minie. Zapraszamy. 

Nie przetrzymuj książek!

   Zielone plansze ożywiły Rynek. Na tablicach prezentowane są 
rodzime tradycje literackie, współczesna działalność kultural-
na, twórczość artystyczna, produkty lokalne. Zagadnienia pro-
mują dziedzictwo gminy Brzeźnica oraz tematycznie wybrane 
atrakcje z terenu Doliny Karpia. Od  28 kwietnia 2020 r. można 
oglądać wystawę o dowolnej porze, także wieczorem, bo jest 
podświetlona. Wystawy plenerowe mają atut bezwarunkowej 
dostępności i sprawdzają się zawsze, a w czasach pandemii tym 
bardziej. Polecamy.

Wystawa przed 
Spichlerzem Książki
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   Konkursy plastyczne zawsze 
cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem i z reguły napływa 
do nas ogromna liczba prac. 
Tym razem musieliśmy po-
prosić Was o przesyłanie zdjęć 
z powodu ograniczeń, które 
towarzyszą nam w tym trud-
nym czasie. Otrzymaliśmy 39 
przepięknych, wielkanocnych 
jaj, które wykonane zostały 
różnymi technikami plastycz-
nymi. Komisja konkursowa w 
składzie: Jadwiga Gołębiew-
ska, Anna Brańka i Gabriela 
Suter oceniała prace w katego-
riach wiekowych: przedszkole 
i zerówka, kl. I-III, kl. IV-VI, 
kl. VII-VIII oraz prace rodzin-
ne. Oto wyniki przeglądu:
kat. przedszkole + kl. „0”
I miejsce – Hania Westenholz 
oddział przedszkolny SP So-
snowice (na zdjęciu u góry)
II miejsce – Julia Chytrzyńska 
oddział przedszkolny SP So-
snowice
III miejsce – Rafał Wrona ZSP 
PS Łączany
kat. kl. I-III
I miejsce – Antosia Westen-
holz SP Sosnowice
I miejsce – Grzegorz Kasperek 

SP Sosnowice
II miejsce – Wiktor Westen-
holz SP Sosnowice
II miejsce – Szymon Wołek 
ZSP Tłuczań
II miejsce – Franio Kozieł ZSP 
Tłuczań
III miejsce – Wiktoria i Alek-
sandra Szczypczyk SP Sosno-
wice
III miejsce – Maciej Lesiak SP 
Sosnowice
Wyróżnienie – Mikołaj Ste-
czek ZSP Brzeźnica
Wyróżnienie – Milena Dy-
duch SP Sosnowice
kat. kl. IV-VI
I miejsce – Damian Kasperek 
SP Sosnowice
II miejsce – Filip Knapik SP 
Sosnowice
II miejsce – Kamil Antos SP 
Sosnowice
II miejsce – Patryk Jachim-
czyk SP Sosnowice
III miejsce – Mateusz Słowik 
SP Paszkówka
III miejsce – Miłosz Handzel 
ZSP Tłuczań
III miejsce – Julia Król ZSP 
Tłuczań
III miejsce – Olaf Piotrowski 
SP Sosnowice

Wyróżnienie – Julia Pamuła 
SP Paszkówka
Wyróżnienie – Nikodem Ga-
jos ZSP Tłuczań
Wyróżnienie – Krystian Lem-
part ZSP Tłuczań
Wyróżnienie – Martyna 
Ostrowska SP Sosnowice
Wyróżnienie – Dominik Stopa 
ZSP Tłuczań

Wyróżnienie – 
Maksymilian Ław-
czys ZSP Tłuczań
Wyróżnienie – Mi-
lena Jucha SP Pasz-
kówka
Wyróżnienie – Pa-
tryk Chytrzyński SP 
Sosnowice
Wyróżnienie – Wik-
tor Słowik SP Pasz-
kówka
Wyróżnienie – Da-
wid Witek ZSP Tłu-
czań
Wyróżnienie – Da-
wid Sowiński SP So-
snowice
Wyróżnienie – Mi-

chał Ślósarczyk SP Sosnowice
kat. kl. VII-VIII
I miejsce – Magdalena Lupa 
SP Sosnowice
II miejsce – Zuzanna Pławec-
ka SP Sosnowice
II miejsce – Joanna Galos SP 
Paszkówka
III miejsce – Weronika i Hu-
bert Machaczka ZSP Brzeźni-
ca
kat. prace rodzinne
I miejsce – Alicja, Milena, 
Maksymilian Ławczys ZSP 
Tłuczań (zdjęcie u dołu)
II miejsce – Mateusz Bujak 
Turaj oddział przedszkolny SP 
Sosnowice
II miejsce – Jakub Jucha SP 
Paszkówka
   Gratulujemy serdecznie 
nagrodzonym! Dziękujemy 
wszystkim za udział w tego-
rocznym Przeglądzie Ozdób 
Wielkanocnych i zapraszamy 
do oglądania internetowej 
wystawy: „Wokół Tradycji 
Wielkanocnej - Wielkanocne 
jajko”.

Wielkanocne jajko ‑ rozstrzygnięcie konkursu
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaprosiło do udziału w XVII Przeglądzie 
Ozdób Wielkanocnych, którego tegoroczny tytuł brzmiał: „Wielkanocne jajko”.
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   Dziękujemy, że pokazaliście 
nam Wasze super zwierzaki. 
Spośród pięćdziesięciu nade-
słanych zdjęć w formie portre-
towej lub wykonanego kolażu 
komisja konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata Wojtowicz-
-Cichoń, Elżbieta Mostowik, 
Aleksandra i Tosia Bulek, Ja-
dwiga Gołębiewska i Wojciech 
Misiaszek wyłoniła swoich fa-
worytów przyznając następu-
jące miejsca:
I miejsce – ROKI (nr 42)
II miejsce – CZIKALETTA 
(nr 11)
II miejsce – RUDI (nr 43)
II miejsce – ZOJA (nr 49)
III miejsce – CHANELKA (nr 
10)
III miejsce – PUSIA (nr 37)
III miejsce – CYNAMON (nr 
50)
III miejsce – KOREK (nr 17)
Wyróżnienie – MACIUŚ (nr 
26)
Wyróżnienie – BELLA (nr 4)
Wyróżnienie – PUSZEK i 
MIŚKA (nr 39)
Wyróżnienie – LIMA (nr 21)

Wyróżnienie – NALA (nr 29)
Wyróżnienie – PIPI (nr 35)
Wyróżnienie – PYSIU (nr 40)
Wyróżnienie – LILA (nr 20)
Wyróżnienie – BLUSIA (nr 5)
   Zorganizowaliśmy jeszcze 
Plebiscyt Publiczności. Wzię-
ło w nim udział 299 osób, któ-
re oddawały głosy na SUPER 
ZWIERZAKA. Tutaj walka 
o każdy głos trwała do ostat-
nich minut przed północą 25 
maja 2020 r. NAGRODĘ PU-
BLICZNOŚCI otrzymują:
I miejsce – NERO (nr 30) – 33 
głosy
II miejsce – MACIUŚ (nr 26) 
– 29 głosów
III miejsce – BUREK (nr 9) – 
27 głosów
  Spośród uczestników gło-
sowania wylosowany został 
jeden szczęśliwiec, którym 
okazał się  WŁODZIMIERZ 
KUTERMAK. Gratulujemy!!!
   Jeszcze raz dziękujemy za 
udział w konkursie i wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy 
wspaniałych zwierzaków!!!

Mój domowy zwierzak
Centrum Kultury i Promocji było organizatorem 
Konkursu Fotograficznego „Mój Domowy Zwie-
rzak”. Miło nam, że nasza fotograficzna propo-
zycja cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem.    Grzegorz Gawlik to polski po-

dróżnik, alpinista i zdobywca 
wulkanów, dziennikarz, foto-
graf, prawnik. Odbył podróże 
po około 100 krajach na 6 kon-
tynentach. Jest organizatorem 
wypraw. Często wspina się i 
podróżuje samotnie. Jest także 
autorem książki, w której opi-
suje swoje wyprawy i piękno 
otaczającej nas przyrody. No 
dobrze, a więc z czym kojarzy 
nam się Meksyk? Oczywiście, że 
z burrito, sombrero, ale to także 
Majowie, język hiszpański czy 
piramidy.
   Meksyk jest zróżnicowany 
przyrodniczo i kulturowo. Pa-
nują w tym kraju zarówno tropi-
kalne upały, jak i wielkie mrozy. 
Spotkamy tutaj egzotyczne rośli-
ny, a także wiele gatunków zwie-
rząt. Meksyk powinien kojarzyć 
się nam przede wszystkim z gó-
rami, a także z wulkanami.
   Najwyższym wulkanem w 
Meksyku jest Pico de Orizaba i 
ma 5629 m n.p.m. Jest to aktyw-
ny wulkan. Kolejny to Popocate-
petl, który mierzy 5424m n.p.m. 
jest jednym z najniebezpiecz-
niejszych aktywnych wulkanów. 
Ostatni o nazwie Iztaccihuatl 
ma wysokości 5220 m n.p.m. Na 
każdym z wulkanów znajdują się 
lodowce górskie.
Następnym punktem godnym 
uwagi są meksykańskie pasma 
górskie. Wybierzmy się w góry 
Iztaccihuatl, które sięgają ponad 
5200 m n.p.m. Pecho jest lodow-
cem górskim spotykanym w tym 
masywie gór. Udając się na obo-
jętnie jaki szczyt podziwiać mo-
żemy piękne widoki. Szczytem, 
na który udało nam się dotrzeć 
jest złożony z wielu wierzchoł-
ków Iztaccihuatl.
   Mexico City czyli Meksyk jest 
jednym z największych miast na 
świecie, w którym mieszka oko-
ło 40 mln mieszkańców. W tym 
mieście możemy znaleźć wiele 

śladów i zwyczajów po indiań-
skich ludach. Muzeum antro-
pologiczne, Sanktuarium Matki 
Boskiej z Guadalupe czyli Polska 
Częstochowa, to ważne punkty 
do zwiedzenia w Mexico City. 
Na światowej liście UNESCO 
znajdują się m.in. Piramidy w 
Teotihuacan. Piramida Cholula 
jest drugą największą na świe-
cie piramidą, która znajduję się 
w Meksyku. W okolicach tego 
miasta wyrabia się narzędzia, 
biżuterię czy rzeźby z obsydianu 
– różnokolorowego naturalnego 
szkła złożonego wyłącznie ze 
szkliwa wulkanicznego, powsta-
jącego w wyniku natychmiasto-
wego stygnięcia magmy.  Są to 
ciekawe pamiątki, które może-
my przywieźć z tego pięknego 
miasta.
Lokalne, uliczne jedzenie, cieszy 
się dużą popularnością wśród 
ludności tubylczej jak i turystów.
Kuchnia meksykańska to przede 
wszystkim burrito, tortille, ta-
chos, a także znany meksykański 
alkohol jakim jest Tequila – pro-
dukowana ze sfermentowanego 
soku agawy niebieskiej.
Na Półwyspie Jukatan znajduje 
się kurort Acapulco. Wybrzeża 
i lazurowe Morze Karaibskie 
przyciągają ogromną ilość tury-
stów swym urokiem i pięknem. 
Są tam również studnie krasowe, 
magiczne Cenoty, które tworzą 
się w skale wapiennej i jest w 
nich bardzo czysta woda. Stud-
nie te można zwiedzać od środ-
ka, a nawet w nich popływać. 
Będąc na półwyspie nie można 
nie zobaczyć ruin miast Majów, 
których jest ponad cztery tysiące 
i rozsiane są po całym Jukatanie 
oraz innych stanach Meksyku.
Żeby zobaczyć najważniejsze 
miejsca meksykańskiego raju na 
ziemi trzeba sobie zarezerwować 
około 14 dni urlopu. No więc 
planujcie i wyjeżdżajcie!!!

Prosto z Meksyku!
Razem z Grzegorzem Gawlikiem odbyliśmy 
wirtualną przygodę po Meksyku.
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pomoc społeczna

   –  Wniosek złożony w  ubie-
głym roku, czyli w  terminie od 
1 lipca 2019 r., to świadczenia 
przyznane do końca maja 2021 
r. Rodzice mogą być spokojni – 
tłumaczy minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej Marlena 
Maląg.
   Do tej pory 1 lipca był termi-
nem, w którym rozpoczynał się 
nabór wniosków o  świadczenia 
wychowawcze w  ramach pro-
gramu „Rodzina 500+”.
   – W tym roku jest inaczej. Ro-
dzice nie muszą składać od lip-
ca nowych wniosków na nowy 
okres świadczeniowy. W  opar-
ciu o  wnioski składane w ubie-
głym roku, czyli od 1 lipca 2019 
r., świadczenia zostały przyzna-
ne aż do 31 maja 2021 r. – tłuma-
czy minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Marlena Maląg.
   Z kolei rodzice i  opiekuno-
wie, którzy nie pobierają jeszcze 
świadczenia wychowawczego, 
bo np. dziecko dopiero się uro-

dziło, w  każdej chwili mogą 
przystąpić do programu składa-
jąc odpowiedni wniosek np.  za 
pośrednictwem portalu  Emp@
tia, Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS czy bankowości 
elektronicznej.
   Jak wskazuje szefowa resor-
tu rodziny, od przyszłego roku 
funkcjonować będzie docelowy 
roczny okres świadczeniowy, 
który będzie trwał od 1 czerw-
ca 2021 r. do 31 maja roku na-
stępnego. – Wtedy, by uzyskać 
świadczenie wychowawcze po 
31 maja 2021, wnioski będzie 
można składać przez internet od 
1 lutego 2021 r., a drogą trady-
cyjną – od 1 kwietnia. Rodzice 
nie muszą się martwić, w  tym 
roku nie muszą składać nowych 
wniosków, a gdy przyjdzie na to 
czas, będziemy szeroko infor-
mować o nowo obowiązujących 
terminach – zapewnia minister 
Marlena Maląg.

500+ ważne informacje
Przypominamy – w tym roku nie trzeba skła-
dać kolejnego wniosku o przyznanie świad-
czenia wychowawczego w ramach programu 
„Rodzina 500+”. 

   Wniosek o  świadczenie 
można składać już od 1 lipca 
online przez stronę  empatia.
mpips.gov.pl, przez banko-
wość elektroniczną oraz portal 

PUE ZUS, a od 1 sierpnia dro-
gą tradycyjną bezpośrednio 
w tut. GOPS lub za pośrednic-
twem poczty. Wniosek można 
składać także po wakacjach, 

Dobry start. Złóż wniosek!
1 lipca ruszył nabór wniosków do progra-
mu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego 
wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok 
szkolny.

jednak nie później niż do 30 
listopada.
   Ze względu na panującą 
obecnie sytuację związaną 
z  epidemią koronawirusa 
zachęcamy jednak wszyst-
kich do korzystania głównie 
z elektronicznej drogi składa-
nia wniosków przez Internet. 
Elektroniczna forma wnio-
skowania o  świadczenie to 
nie tylko szybkość i  wygoda, 
ale przede wszystkim wyraz 
troski o nasze wspólne bezpie-
czeństwo w obliczu pandemii 
COVID-19.
   Wniosek może złożyć mat-
ka, ojciec, opiekun prawny 
dziecka lub opiekun faktyczny 
dziecka (opiekun faktyczny to 

osoba faktycznie sprawująca 
opiekę nad dzieckiem, która 
wystąpiła do sądu opiekuńcze-
go o przysposobienie dziecka).
   Ze względu na jednorazowy 
charakter świadczenia wnio-
sek składa jedno z  rodziców 
albo opiekun prawny lub 
opiekun faktycznego dziecka. 
Natomiast w  przypadku gdy 
dziecko, zgodnie z  orzecze-
niem sądu, jest pod opieką 
naprzemienną obydwojga ro-
dziców rozwiedzionych, żyją-
cych w separacji lub żyjących 
w  rozłączeniu, sprawowaną 
w  porównywalnych i  powta-
rzających się okresach, kwotę 
świadczenia dobry start usta-
la się każdemu z  rodziców 
w  wysokości połowy kwoty 
przysługującego świadczenia 
dobry start, czyli  w wysokości 
150 zł.
   Świadczenie dobry start   
przysługuje raz w roku w wy-
sokości 300 zł na każde dziec-
ko uczące się w  szkole do 

ukończenia 20 roku życia lub 
– w  przypadku dzieci niepeł-
nosprawnych – do ukończenia 
24 roku życia.
Warto też wspomnieć, że od 
2019 roku, wsparcie z  pro-
gramu przysługuje także na 
uczniów szkół policealnych 
i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, 
że świadczenie nie przysługu-
je na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci reali-
zujące roczne przygotowanie 
przedszkolne w  tzw. zerówce 
w przedszkolu lub szkole. Pro-
gram nie obejmuje również 
studentów.
   Jeśli wniosek został zło-
żony w  lipcu lub w  sierpniu 

wypłata świad-
czenia odbędzie 
się nie później 
niż do 30 wrze-
śnia. W  przypad-
ku, gdy wniosek 
został złożony 
w  późniejszym 
terminie, wów-
czas wsparcie tra-

fi do rodziny w  ciągu dwóch 
miesięcy od złożenia wniosku.
   W programie „Dobry Start” 
zrezygnowano z  konieczności 
wydania i  doręczenia decy-
zji administracyjnej o  przy-
znaniu świadczenia. Osoby 
ubiegające się o  świadczenie 
otrzymają informację o  jego 
przyznaniu na podany we 
wniosku adres e-mail. Jeśli 
jednak takiego adresu zabrak-
nie, to informację o  przyzna-
niu świadczenia będzie można 
odebrać osobiście. Co ważne, 
nieodebranie takiej informacji 
nie będzie wstrzymywało wy-
płaty świadczenia.
Decyzje administracyjne będą 
wydawane jedynie w  przy-
padku odmowy przyznania 
świadczenia, a  także w  spra-
wach nienależnie pobranych 
świadczeń.
   Świadczenie z  programu 
„Dobry Start” jest zwolnione 
od podatku.
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rozmaitości
Moja woda ‑ ruszył nabór
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje 
zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe 
będzie można otrzymać z nowego programu 
priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego 
przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
   Łączny budżet przeznaczo-
ny na łagodzenie skutków 
suszy w  Polsce, to 100 mln 
zł do wykorzystania w  latach 
2020-2024. Dzięki temu ma 
powstać 20 tys. przydomo-
wych instalacji, które pozwolą 
na zaoszczędzenie 1 mln m3 
wody rocznie.
   Dotację będzie można otrzy-
mać na przedsięwzięcia, które 
doprowadzą do zatrzymywa-
nia wody opadowej w obrębie 
nieruchomości, w efekcie cze-
go wody opadowe lub rozto-
powe nie będą odprowadzane 
poza jej teren (np. do kanali-
zacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, kana-
lizacji ogólnospławnej, rowów 
odwadniających odprowadza-
jących poza teren nierucho-
mości, na tereny sąsiadujące, 
na ulice, place itp.).
   Środki mogą być przezna-

czone na zakup, montaż i uru-
chomienie instalacji, takich 
jak m.in. zbiornik retencyjny 
lub podziemny, oczko wodne, 
instalacje do nawadniania lub 
innego wykorzystania zatrzy-
manej wody.
   O dofinansowanie w wyso-
kości 80% kosztów kwalifiko-
wanych, lecz nie więcej niż 5 
tys. zł na jedno przedsięwzię-
cie, będą mogły ubiegać się 
osoby fizyczne będące właści-
cielami lub współwłaściciela-
mi nieruchomości, na której 
znajduje się budynek miesz-
kalny jednorodzinny. Wnioski 
przyjmować będą od 1 lipca 
2020 roku Wojewódzki Fun-
dusze Ochrony Środowiska.
   Szczegółowe informacje na 
stronie  Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Pół miliona na modernizację

   Wsparcie można otrzymać 
na zakup maszyn i  budyn-
ki inwentarskie w  ramach 
inwestycji związanych z  ra-
cjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem 
innowacji, zmianą profilu 
produkcji, zwiększeniem ska-
li produkcji, poprawą jakości 
produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu - 

obszar D.
    O wsparcie mogą ubiegać 
się rolnicy posiadający gospo-
darstwa rolne o wielkości eko-
nomicznej między 13 tys. euro 
a 200 tys. euro.
   W przypadku osób wnio-
skujących wspólnie, wielkość 
ekonomiczna pojedyncze-
go gospodarstwa może być 
mniejsza od 13 tys. euro, 

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”. 

przy czym suma wielkości 
ekonomicznej wszystkich go-
spodarstw musi wynosić co 
najmniej 15 tys. euro, a  po 
zrealizowaniu inwestycji, 
wielkość ekonomiczna gospo-
darstwa każdego z  wspólnie 
wnioskujących rolników osią-
gnie wartość co najmniej 13 
tys. euro.
   Rolnik może ubiegać się o   
maksymalnie  200 tys. zł  na 
inwestycje niezwiązane bez-
pośrednio z  budową, moder-
nizacją budynków inwentar-
skich, czyli na zakup maszyn.
Natomiast w  przypadku in-
westycji związanych z  racjo-
nalizacją technologii produk-
cji kwota wsparcia nie może 
przekroczyć  500 tys. zł.
   Pomoc przyznawana jest 
w  formie refundacji ponie-
sionych kosztów na realizację 
danej inwestycji. Poziom do-
finansowania wynosi standar-
dowo 50 proc. poniesionych 
kosztów kwalifikowanych. 
Może on być wyższy i wynieść 
60 proc., gdy o takie wsparcie 
ubiega się młody rolnik lub 
gdy wniosek składa wspólnie 
kilku rolników.
   Ze względu na fakt, iż 
w  dniu 14 marca, na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego, a  następnie 
epidemii, w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2, 
składanie wniosków osobi-
ście lub przez upoważnioną 
osobę, bezpośrednio Mało-
polskim Oddziale Regional-
nym Agencji (lub za pośred-
nictwem Biura Powiatowego 
ARiMR, znajdującego się na 
obszarze właściwości miej-
scowej) odbywać się będzie 
jedynie poprzez  skorzystanie 
z  udostępnionych wrzutni/
urn,  w  których możliwe bę-
dzie pozostawienie dokumen-
tów.
   W związku z  powyższymi 
utrudnieniami spowodowa-
nymi stanem zagrożenia epi-
demicznego, ARiMR apeluje 
o  składanie wniosków prze-

syłką rejestrowaną, nadaną 
w  placówce Poczty Polskiej 
i odstępowanie, w miarę moż-
liwości, od osobistego składa-
nia wniosków w OR lub BP.
ARiMR przy ustalaniu kolej-
ności przysługiwania pomocy 
uwzględni wyłącznie wnioski 
o  przyznanie pomocy, które 
zostaną nadane przesyłką re-
jestrowaną i wpłyną do Agen-
cji w terminie 30 dni liczonych 
od dnia następującego po dniu 
zakończenia naboru.
   ARiMR zachęca również 
do  podawania we wniosku 
numerów telefonów oraz 
adresów e-mail  i  wyrażania 
zgody na ich wykorzysta-
nie poprzez zaznaczanie na 
Wniosku o przyznanie pomo-
cy pól w sekcji VII.B. „Zgoda 
podmiotu ubiegającego się 
o przyznanie pomocy na prze-
twarzanie danych osobowych” 
oraz sekcji VII.C „Zgoda peł-
nomocnika na przetwarzanie 
danych osobowych” celem 
ułatwienia i  przyspieszenia 
kontaktu w sprawach dotyczą-
cych złożonego wniosku.
W związku z  obowiązują-
cym stanem epidemii,  Agen-
cja obecnie przyjmować bę-
dzie dokumenty dołączone 
w  formie kopii nie potwier-
dzonej lub nie poświadczo-
nej za zgodność z  orygina-
łem. W terminie późniejszym, 
gdy będzie to już możliwe, 
Agencja wezwie do uzupełnie-
nia prawidłowo potwierdzo-
nych lub poświadczonych za 
zgodność kopii dokumentów 
(nie dotyczy to dokumentów 
składanych, zgodnie z  obo-
wiązującym rozporządze-
niem, w  formie oryginału. Te 
dokumenty niezmiennie na-
leży składać w  takiej właśnie 
formie).

Szczegóły na stronie  www.
arimr.gov.pl  i  https://www.
facebook.com/MalopolskiA-
RiMR
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BRZEŹNICA taka malowniczagmina
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

   Otrzymaliśmy 16 zdjęć wy-
konanych według własnych 
pomysłów kolorowych pocz-
tówek z różnych stron świata. 
Dla swoich kochanych tatu-
siów wysyłaliście je z: Amery-
ki Północnej, Afryki, Egiptu, 
Azji, Australii, Grenlandii, 
Antarktydy, Europy, Bieszczad 

i polskich le-
śnych zakąt-
ków. Komisja 
konkursowa w 
składzie: Alek-
sandra Bulek, 
Julia Mosto-
wik, Anna 
Brańka, Ga-
briela Suter 
dokonała na-
stępującej oce-
ny:
I miejsce – 
Alicja Ucher, I 
miejsce – Mi-
lena Dyduch, I 
miejsce – Szy-
mon Jachim-
czak, II miej-
sce – Patryk 
Jachimczak , 
II miejsce – 

Aleksandra Kukioła, II miej-
sce – Antonina Westenholz, II 
miejsce – Maciej Kasperek, III 
miejsce – Hanna Westenholz, 
III miejsce –  Joanna Galos, 
III miejsce – Marcel Bularz, III 
miejsce – Mateusz Bujak-Turaj, 

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaprosiło dzieciaki do udziału w 
Konkursie plastycznym „Pocztówka dla taty”.

Pocztówka dla Taty

Wyróżnienie – Lilianna Me-
doń, Wyróżnienie – Mateusz 
Słowik, Wyróżnienie – Miko-
łaj Miodoński, Wyróżnienie 
– Wiktor Słowik, Wyróżnienie 

– Wiktoria Kowalczyk. Ser-
decznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym!
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