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CENTRUM KULTURALNO - EDUKACYJNE W BRUDZOWICACH JUŻ OTWARTE

   22 września, punktualnie o godzinie 16:00 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w Brudzowicach, na które
przybyło wielu znamienitych gości,  między innymi: Posłanka na Sejm RP Anna Nemś, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel,  Posłanka do
Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu
Barbara Bochenek, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Ksiądz Stanisław Gibała Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Brudzowicach,
Prezes Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „Niwy” dr Emilian Kocot,  Radni i  Sołtysi  pobliskich sołectw, a także kierownicy jednostek
organizacyjnych Gminy.

   Jeszcze przed wejściem do budynku, Burmistrz Zdzisław Banaś powitał przybyłych gości i wraz z Posłami oraz Sołtysem Brudzowic Dariuszem
Wojtowiczem  przeciął  biało-czerwoną  wstęgę,  dokonując  tym  samym  symbolicznego  otwarcia  Centrum  Kulturalno-Edukacyjnego  w
Brudzowicach.
Na tę uroczystość Ksiądz Stanisław Gibała odmówił krótką modlitwę, po czym dokonał poświęcenia budynku, by długo i dobrze służył lokalnej
społeczności.
Następnie,  już  wewnątrz  budynku,  Burmistrz  przedstawił  prezentację  multimedialną  dokumentującą  powstanie  Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego, po czym zaprosił na wykład wygłoszony przez dra Emiliana Kocota na temat historii Brudzowic i jej mieszkańców.
Zarówno prezentacja, jak i wykład wywarły na gościach duże wrażenie, a miła i gościnna atmosfera uczyniła spotkanie niezapomnianym i
radosnym, tak dla gości, jak i mieszkańców Brudzowic.

    Po części oficjalnej nadeszła pora na niespodziankę: występ połączonych Kół Gospodyń Wiejskich z Brudzowic, który wywarł duże wrażenie
zwłaszcza na Europoseł Małgorzacie Handzlik, nie szczędzącej członkiniom KGW pochwał i słów sympatii.
Na zakończenie uroczystości Radny Rady Miejskiej w Siewierzu Jan Bańka skierował słowa podziękowania w stronę Burmistrza Zdzisława
Banasia, wyrażając radość z faktu, że sołectwo ma piękne i nowoczesne miejsce, w którym jego mieszkańcy będą mogli miło spędzać czas oraz
rozwijać swoje talenty i pasje, po czym zaprosił wszystkich zebranych na skromny poczęstunek i lampkę szampana. Na uwagę zasłużyły tu
Panie przygotowujące degustację, która nie tylko zachwycała smakiem, ale też wyglądem, dzięki pięknym aranżacjom i dekoracjom w postaci
bukietów ze świeżych kwiatów i polnych ziół.

   Centrum Kulturalno -  Edukacyjne mieści  się  w Brudzowicach,  przy ulicy  Szkolnej  2  i  zostało  przebudowane w ramach projektu pn.
„Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego  budynku  zlokalizowanego  w  Brudzowicach  w  celu  utworzenia  centrum
kulturalno-edukacyjnego  integrującego  społeczność  sołectwa”.  Na  jego  realizację  gminna  instytucja  kultury  otrzymała  gwarancję
dofinansowania w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji całego
projektu wynosi prawie 400.000 zł, z czego 50% zostanie pokryte ze wspomnianego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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