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Stowarzyszenie Śmiłowiczanki

„Promocja turystycznego i historycznego dziedzictwa Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
oraz regionu LGD – regionalne smaki, tradycja, kultura i walory lokalne”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja 
zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie realizowane przez KGW Majkowice, 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nadwiślańskiej 
Grupy Działania „E.O.CENOMA” pod nazwą „Promocja turystycznego i historycznego dziedzictwa Gminy i Miasta Nowe 

Brzesko oraz regionu LGD – regionalne smaki, tradycja, kultura i walory lokalne”. PROW na lata 2014-2020.
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Lokalna Grupa Działania E.O.CE-
NOMA obejmuje obszarem swoje-
go działania, siedem sąsiadujących 
ze sobą gmin: Koszyce, Bochnia, 
Nowe Brzesko, Rzezawa, Kazimierza 
Wielka, Szczurowa i Drwinia. Jed-
nym z zadań LGD E.O.CENOMA jest 
promocja regionu, który wyróżnia 
się m.in. pod względem walorów 
turystycznych. W regionie tym na-
trafimy m.in. na: szlak architektury drewnianej, szlaki historyczne, zabytki sakralne, 

parki krajobrazowe, punkty widokowe, 
ścieżki rowerowe oraz zbiorniki wodne. 
W Gmnie Nowe Brzesko warto zobaczyć 
liczne i bezcenne zabytki: Kościół Para-
fialny w Nowym Brzesku z XVII w., Pałac 
w Śmiłowicach czy też Pałac w Pławowi-
cach skąd pochodzą rzeźby lwów, które 
możemy podziwiać przed krakowskim 
ratuszem. W latach międzywojennych 
Ludwik Hieronim Morstin zorganizował 

tu dwukrotnie zjazd poetów. Uczestniczyli w nich znani literaci: Julian Tuwim, Jaro-
sław Iwaszkiewicz, Leopold Staff, Maria 
Pawlikowska. Na szczególną uwagę tu-
rystów zasługuje Hebdów gdzie znaj-
dziemy m.in. kompleks klasztorny z XIII 
w., zabytkowy kościół, Dom Rekolekcyj-
ny Św. Norberta oraz restaurację „Sta-
ra Stajnia”. Przez ten teren przebiega 
Szlak Fortyfikacji II Wojny Światowej. 
Miejscowość Hebdów zajęła II miejsce 
w konkursie „Turystyczne Skarby Mało-
polski”. Warto również wspomnieć o lokalnej specjalności – „Pławowicki FISHBUR-

GER”, którego można skosztować w Fi-
shTruck’u w sąsiedztwie malowniczych 
pławowickich stawów. Poza walorami 
zabytkowo-przyrodniczymi, obszar 
gminy Nowe Brzesko to idealne miejsce 
dla miłośników wycieczek rowerowych, 
dzięki przebiegającej Wiślanej Trasie 
Rowerowej pomiędzy Gminą Nowe 
Brzesko a Gminą Drwinia. Region Nad-

wiślańskiej Grupy Działania 
„E.O.CENOMA” to miejsce 
niezwykłe, w którym można 
napotkać cudowne krajobra-
zy, spróbować niespotyka-
nych potraw oraz napawać 
się pięknem niezliczonych 
zabytków.

„Dość się weseli serce, gdy daje i sobą się dzieli.” — Leopold Staff

Folder informacyjny przygotowany przez KGW w Majkowicach oraz partnera projektu 
Stowarzyszenie Śmiłowiczanki przy współpracy z Nadwiślańską Grupą Działania E.O.CENO-
MA. Teksty w folderze informacyjnym przkazały stowarzyszenia i KGW we współpracy z Bar-
barą Olszewską-Prorok Prezes KGW w Majkowicach, Agatą Wróblewską Wiceprezes KGW 
w Majkowicach, Dawidem Klimkiem Radnym Wsi Majkowice, Iwoną Latowską (Sekretarz 
Gminy i Miasta Nowe Brzesko) oraz Anną Świerk (pracownikiem UGiM Nowe Brzesko). 

Oddajemy w Państwa ręce folder przedstawiający najważniejsze aspekty działalności kul-
turalnej stowarzyszeń i KGW działających w Gminie Nowe Brzesko. Ich charytatywna praca 
na rzecz społeczności lokalnych to nie tylko promocja gminy, ale całego regionu LGD. Dzięku-
jemy wszystkim stowarzyszeniom i KGW za współpracę. Miłej lektury!

GMINA NOWE BRZESKO
Gmina i Miasto Nowe Brzesko to gmina miejsko-wiejska leżąca w województwie 

małopolskim, w powiecie proszowickim 36 km na wschód od Krakowa (50°08′14″N 
20°23′05″E). Pierwsze wzmianki 
o mieście pochodzą z XIII w. W 1279 
roku książę Bolesław V Wstydliwy 
lokował miasto. 1 stycznia 1870 
roku miasto utraciło prawa miejskie, 
by 1 stycznia 2011 roku je odzyskać. 
W Gminie Nowe Brzesko turyści 
znajdą zabytkowe miejsca z histo-
rią. Na terenie gminy działa Nowo-
brzeski Obszar Gospodarczy z 18 ha 

uzbrojonych działek do wykorzystania. W 2017 roku gmina rozpoczęła współpracę 
z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Firmy inwestujące w NOG mogą skorzy-
stać z pakietu usług KPT.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko:
ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, tel. (12) 385 20 94, fax (12) 385 03 55
sekretariat@nowe-brzesko.pl, promocja@nowe-brzesko.pl, www.nowe-brzesko.pl2
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TRADYCJA I SMAKI GMINY 
NAWIĄZUJĄCE DO DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO

W dniu 1 czerwca 2019 r. mieszkańcy gminy Nowe Brzesko świętowali „740-lecie 
lokacji miasta Nowe Brzesko”. Zadanie było współfinansowane ze środków EFRROW 
otrzymanych w ramach projektu grantowego objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Jedną z głównych atrakcji tego dnia był konkurs 
dla Stowarzyszeń i KGW z terenu LGD E.O.CENOMA na regionalną potrawę śre-
dniowieczną. Do udziału w konkursie zgłosiły się 4 drużyny: KGW Majkowice, KGW 
Szpitary, Stowarzyszenie Śmiłowiczanki, KGW Hebdów. Głosowaniem mieszkańców 
i turystów przyznano „Nagrodę wyróżnienie” dla KGW Majkowice za potrawę „Zupa 
pokrzywowa”. 

Poniżej prezentujemy kilka przepisów potraw jakie pojawiły się podczas wyda-
rzenia.

Przepis KGW Majkowice
Wychopieniek z konfiturą wiśniową (sodziaki)
 pół kwarty mąki (0,5 kg)
 2 szczypty soli
 szczypta praczy (sody)
 kwaterka kwaśnego mleka (1 szklanka)

Zagnieść ciasto, uformować placki i piec na blasze drze-
wem opalając. Najlepsze z wiśniową konfiturką.

Polewka z pokrzyw (zupa pokrzywowa)
 dwie garście pokrzyw
 dwie kwarty wody (ok. 1 l)
 ćwiartka grzywnej mąki (ok. 50 g)
 dwa wiejskie jaja
 dwie łyżki masła czubate
 słodka śmietana
 sól i pieprz

Z pokrzyw majowych oderwać listki i je posiekać, roztopić masło, dodać pokrzywę 
i delikatnie przesmażyć. Nastawić osoloną wodę i zrobić lane ciasto z mąki, jajek 
i szczypty soli. Puścić lane kluseczki. Jak się zagotują, dodać pokrzywy. Jeszcze raz 
doprowadzić do wrzenia. Doprawić pieprzem i obficie zabielić śmietanką.
Smarowidło średniowieczne
 2 szklanki fasoli
 4 duże cebule
 2 ząbki czosnku
 sól, pieprz, majeranek

Fasolę namoczyć (najlepiej na noc). Następnego dnia 
ugotować do miękkości w wodzie i odcedzić. Po lekkim 
przestudzeniu ubić tłuczkiem do ziemniaków. Cebulę 
drobno pokroić i podsmażyć na tłuszczu. Gdy będzie 
lekko złota, dodać przetarty czosnek, na koniec starte 
jabłka. Poddusić chwilę. Wszystko razem wymieszać 
i doprawić.

Przepis KGW Szpitary
Szare kluski kacapoły
 1 kg surowych ziemniaków
 sól
 jajko
 mąka pszenna

Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce o najmniejszych oczkach, wodę lekko odci-
skamy i dodajemy jajko całe, sól, ok. 0,5 łyżeczki i mąkę na oko (czyli tyle ile trze-
ba), aby masa była zwarta i dość gęsta. W dużym garnku zagotowujemy wodę ok. 
pół garnka i masę ziemniaczaną nakładamy łyżką na gotującą wodę. Gotujemy ok. 
20 minut. Wyjmujemy prosto na talerz i okraszamy stopioną wcześniej słoniną na 
skwarki.
Zalewajka
 woda 2 litry
 ziemniaki 500 gramów
 słonina 50 gramów
 cebula 1 sztuka
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Suche składniki takie jak mąkę, cukier, sodę oczyszczoną wymieszaj w drewnianej 
misce. W drugiej misce wymieszaj mokre składniki czyli zsiadłe mleko i jajka. Do su-
chych składników wlej mokre i wymieszaj łyżką. Na rozgrzany olej powoli nakładamy 
placki za pomocą drewnianej łyżki i smażymy z obu stron na małym ogniu na złoty 
kolor. Propozycja podania: na każdy placek nakładamy łyżkę śmietany, a następnie 
łyżkę dżemu lub miodu.

PODRÓŻ PO TURYSTYCZNYM SZLAKU SMAKÓW 
W GMINIE NOWE BRZESKO

FISH TRUCK poleca „Pławowicki Fishburger”
Pomysł na zaoferowania w formie burgera ryb z posiadanych w Pławowicach 

stawów powstał dzięki sugestiom 
mieszkańców i turystów Fishtrucka. 
Aby podkreślić smak ryby jest wyko-
nany wyłącznie z tzw. fileta nacina-
nego pozbawionego ości. Każdy ma 
możliwość skosztowania ryby z pła-
wowickich stawów: karpia, amura, 
szczupaka, suma i innych. „Pławowic-
kiego Fishburgera z Karpia” należy 

traktować jako produkt lokalny. Składni-
ki używane do burgera to warzywa po-
chodzące lub kojarzone z Gminą Nowe 
Brzesko. Dodatkowo na jakość smako-
wą ryb wpływa ich dieta. Te w Pławo-
wicach dokarmiane są wyłącznie paszą 
zbożową (jęczmieniem, pszenicą) zaku-
pioną u miejscowych rolników.

Przepis na Pławowicki Fishburger z Karpiem
Danie to bez problemu każdy odtworzy w domu, wy-
korzystując lokalne produkty. Smażony filet nacinany 
z karpia wyhodowanego w pławowickich stawach 
włóż do bułki pszennej. Dodaj pokrojone dodatki wg. 
uznania. Możesz użyć pomidora, cebulę czerwoną, 
sałatę. Całość udekoruj sosem tatarskim. Smacznego!

Marcin Tomala – Foodtruck „FISHTRUCK” 
stacjonujący w Pławowicach w otoczeniu stawów

 ząbek czosnku 3 sztuki
 żur 500 mililitrów
 mąka żytnia (do kiszenia żuru) 100 gramów
 letnia woda (do kiszenia żuru) 500 mililitrów
 majeranek 1 szczypta
 sól 1 szczypta
 pieprz 1 szczypta

Mieszamy mąkę z wodą i wlewamy do kamiennego garnka, dodajemy dużo czosn-
ku. Całość ma postać trzy dni. Kroimy drobno pietruszkę, marchewkę, ziemniaki 
i czosnek. Gotujemy wywar warzywny, dodajemy żur oraz przyprawy. Przesmażamy 
cebulę na słoninie. Okraszamy żur słoniną z cebulką, posypujemy majerankiem. Do-
prawiamy do smaku.

Przepis Stowarzyszenie Śmiłowiczanki
Chleb staropolski — Chleb otoczony był w Polsce od niepamiętnych czasów niemal 
religijną czcią. O popularności chleba w Polsce świadczą liczne dawne przysłowia jak 
np. „Chleb płacze gdy go darmo jeść”, „Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty”.
 ½ kg mąki żytniej
 ½ kg mąki siedem ziaren
 łyżka soli kuchennej
 łyżeczka cukru
 kminek
 ½ kostki drożdży
 1 l wody
 ziarna wg uznania

Podpłomyk – najstarsza forma chleba w postaci małego 
placka przygotowanego z mąki i wody bez użycia drożdży, 
pieczony na żarze. Składniki: mąka, woda, sól.

Przepis Stowarzyszenie KGW w Hebdowie
Kołacz – pieczywo obrzędowe, zwłaszcza weselne, wypiekane z mąki żytniej. Jego 
odmianą był korowaj. Nazwa pieczywa pochodzi od kolistego kształtu. Składniki ko-
łacza z serem: mąka, jajka, drożdże, masło, cukier, twaróg.
„SODZIAKI” czyli proste placki na sodzie
 2 i 1/3 szklanki mąki
 0,5 l zsiadłego mleka
 3 jajka
 4 łyżki cukru
 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 olej do smażenia
 gęsta wiejska śmietana
 kilka łyżek dżemu lub miodu z lokalnej pasieki
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„Stara Stajnia” poleca smak i tradycje domowej kuchnii 
w malowniczym Hebdowie

„Stara Stajnia” to lokal z autorską kuchnią, domową gościnnością i muzyką jazzo-
wą. Restauracja znajduje się naprzeciwko klasztoru w Hebdowie. Od początku dzia-

łalności wykorzystuje lokalne produkty 
z sąsiedztwa. W 2019 r. w konkursie „Tu-
rystyczne Skarby Małopolski” restauracja 
„Stara Stajnia – Kuchnia, wino i jazz”, 
zajęła III miejsce w kategorii „W gościnie 
– obiekt gastronomiczny”. Poniżej prezen-
tujemy autorski przepis prosto od szefa 
kuchni „Starej Stajni”, nawiązujacy do 
smaku i tradycji hebdowskiej wsi.

Prażuchy
Składniki na masę ziemniaczaną:
 ziemniaki 600 gramów
 masło 20 gramów
 mąka 50 gramów
 śmietana 36% 50 ml
 dymka lub szczypior, sól i pieprz

Obrać i ugotować ziemniaki. Odlać wodę 
i dodać śmietanę, oprószyć mąką i do-
kładnie ugnieść uzyskując jednolitą i gładką masę. Wystudzić i dodać dymkę lub 
szczypior. Łyżką formować kluski, obtoczyć w mące, jajku i bułce tartej, smażyć na 
głębokim kaczym tłuszczu. Przygotować skwarki z wytopionej słoniny lub wędzonej 
pachwiny. Smacznego!

Piotr Kierzyk – szef kuchni restauracji 
„Stara Stajnia – Kuchnia, wino i jazz” w Hebdowie

TRADYCJA I KULTURA GMINY NOWE BRZESKO – 
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ I KGW

Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowicach powstało w grudniu 2018 r., i liczy oko-

ło 40 mieszkańców wsi w tym nie tylko kobiety. Zadaniem Naszego KGW jest god-
na reprezentacja miejscowości Majkowice w wydarzeniach gminnych, parafialnych 
czy konkursach. Debiutem działalności naszego koła stał się konkurs organizowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej z okazji 740-lecia lokacji No-
wego Brzeska, podczas którego nasze koło zaprezentowało dania z tego okresu. Pio-

nierskim pomysłem okazała się 
zupa pokrzywowa, która została 
przygotowana przez gospodynie 
– zdobyła „Nagrodę publiczno-
ści”. Koło Gospodyń Wiejskich 
było również organizatorem 
dwóch Wigilii wiejskich. Go-
spodynie z koła zorganizowały 
nocleg i poczęstunek dla grupy 
pielgrzymów. KGW uczestniczy 

w corocznym robieniu palmy wielkanocnej i wieńca dożynkowego. KGW Majkowice 
organizowało dożynki wiejskie. Nasze koło wspiera akcje charytatywne: #ciastko-
challenge oraz #gaszynchallenge. Uważamy, że naszym największym sukcesem jest 
przełamanie bariery wiekowej.

Stowarzyszenie Śmiłowiczanki
Pomysł utworzenia stowarzyszenia pojawił sie podczas spotkań koleżeńskich na 

początku 2018 r. Stowarzyszenie Śmiłowiczanki oficjalnie zawiązało się 11 czerwca 
2018 r. Na prezesa Koła wybrano Panią Agnieszkę Gąsiorek, skarbnikiem została Pani 
Aneta Wojnarska, natomiast 
sekretarzem Pani Sylwia Gąsio-
rek. Obecnie w Stowarzyszeniu 
działa 20 osób. Dzięki warsz-
tatom, zajęciom, wycieczkom 
i wymianie poglądów członkinie 
nabywają nowe umiejętności 
i zdobywają wiedzę. Członki-
nie stowarzyszenia włączają się 
w organizację wszystkich uro-
czystości gminnych, biorą udziały w licznych konkursach kulinarnych oraz plastycz-
nych, zdobywając niejednokrotnie nagrody. Znakiem rozpoznawalnym Śmiłowicza-
nek jest czerwona róża – królowa kwiatów, symbol miłości i piękna.

Stowarzyszenie rozwoju Wsi Grębocin – KGW Grębocin – 
Stowarzyszenie KS Grębocin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin powstało w 2016 r. Pozyskuje środki ze-
wnętrzne na działania kulturalne, angażuje się w życie wsi i akcje charytatywne. 
Stowarzyszenie zdobyło środki na odbudowę kapliczki sakralnej zniszczonej w wy-
niku nawałnicy. Pozyskało fundusze z Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA 
z pomocą UGiM Nowe Brzesko na remont świetlicy wiejskiej. W 2019 r. zostały prze-
kazane lampy LED dla OSP Kuchary oraz OSP Majkowice w ramach projektu gran-
towego. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami: KGW Grębocin oraz 
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KS Grębocin. KGW Grębocin 
działa już od kilkudziesięciu lat 
organizując festyny. Mówi się, 
że mieszkańcy Grębocina mają 
siatkówkę w genach. W siat-
kówkę grywało się już przed  
II wojną światową. Wiosną 
1961 r. powołano LKS Grębocin. 
Pierwszym prezesem został Jan 
Kubik (obecnie prezes honoro-

wy KS Grębocin). W latach 80. XX w. drużyna była najlepszą drużyną siatkarską re-
jonu proszowickiego, a w 1983 r. została mistrzem województwa krakowskiego. Na 
początku XXI w. młodzi siatkarze zaczęli trenować pod opieką Euzebiusza Kwaśniew-
skiego. W 2011 r. powołano nowy zarząd i utworzono Stowarzyszenie KS Grębocin. 
Siatkarze pod opieką trenera Antoniego Demczaka zaczęli odnosili liczne sukcesy. 
W kolejnych latach awansowali i grali w Małopolskiej Lidze TTKF-u. W świetlicy wiej-
skiej w Grębocinie znajduje się gablota z licznymi pucharami drużyny. Mieszkańcy 
Grębocina są dumni z sukcesów swojej drużyny. Nie bez znaczenia wieś Grębocin 
nazywana jest „siatkarską wioską”. 

Stowarzyszenie KGW w Hebdowie oraz Stowarzyszenie OSP Hebdów
Na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko aktywnie działa Stowarzyszenie KGW 

w Hebdowie oraz OSP Hebdów. OSP Hebdów zostało założone 1928 r. W 1946 
roku przystąpiono do budowy strażnicy. W latach 70. i 80. XX w. trwały prace nad  
wybudowaniem nowej remizy. Od poczatku 2006 r. rozpoczęto intensywne prace 
nad stowrzeniem Centrum Społeczno-Kulturalnego Wsi Hebdów. Prace zakończyły 
się pod koniec 2008 r. Stowa-
rzyszenie KGW w Hebdowie za-
rejsterowało swoją działaność 
w 2011 r., ale początki działal-
nosci koła gospodyń sięgają po-
nad 60 lat.Do najważniejszych 
działań Stowarzyszenia oraz OSP 
Hebdów można zaliczyć: orga-
nizację pikniku „Dzień Dziecka 
i Rodziny”, przyjęcie pielgrzy-
mów w ramach „Światowych Dni Młodzieży”, organizację XIII – XVI DNIA PIELGRZY-
MA, udział OSP Hebdów w 1050 rocznicy Chrztu Polski, wsparcie działań budowy 
dróg w sołectwie i chodnika, remont remizy OSP Hebdów, udział w akcji #EkoNo-
weBrzesko i sprzątania Hebdowa, współorganizacja „740-lecia lokacji miasta Nowe 
Brzesko”, promocja Hebdowa w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski”,wspó-
łorganizacja XIV Małopolskich Dni Wierzby Głowiastej, akcja #STRAŻACYMEDYKOM. 

Stowarzyszenie KGW w Hebdowie i OSP Hebdów dba o zachowanie cennych miejsc 
pamięci m.in. krzyży i kapliczek. Stowarzyszenie KGW w Hebdowie i OSP Hebdów 
stworzyli miejsce spotkań w Centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów (biblio-
teczkę wiejską, pomieszczenia z zabytkowymi narzędziamy rolniczymi, wieżę wido-
kową). OSP Hebdów oraz Stowarzyszenie KGW w Hebdowie pozyskują środki na 
działania nie tylko z E.O.CENOMA, ale i innych organizacji czy gminy. Ze środków UE 
wybudowano plac zabaw i siłownie zewnętrzną.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi Mniszów
Powstało w pierwszym kwartale 2020 r. Głównym celem organizacji są – wspie-

ranie w szerokim zakresie społeczności szkolnej w Mniszowie, sołectwa Mniszów, 
ale również mieszkańców całej gminy Nowe Brzesko. W trakcie swojego, jak na 
obecną chwilę, krótkiego istnienia zorganizowaliśmy wiele bardzo ciekawych pro-
jektów. Pierwszy projekt to „Bezpieczeństwo osób starszych” przeprowadzony przez 
członków Stowarzyszenia pod nazwą „Mniszów i przyjaciele”. Założeniem zada-
nia było przeszkolenie seniorów w tematyce „oszustw na wnuczka”, „oszustw na 
policjanta”, „profilaktyka Covid”. 
Pomimo panującej epidemii w naj-
wyższym reżimie sanitarnym prze-
szkolono ponad 100 osób. Kolejna 
akcja jaką przeprowadziliśmy to 
zbiórka chryzantem od miejscowe-
go rolnika i ozdobienie nimi miej-
scowych kapliczek i krzyży. Rolnik 
w zamian za to otrzymał dofinanso-
wanie z ARiMR. Następne zadanie 
to akcja „Spełniamy gwiazdkowe 
marzenia”. Podczas zbiórki pieniędzy na portalu zrzutka.pl i licytacji na Facebooku 
uzbierano kwotę ponad 8 000 zł., za co zakupiono zabawki dla najbardziej potrze-
bujących dzieci (również niepełnosprawnych) z terenu naszej gminy. Uśmiech ura-
dowanych dzieci był bezcenny. Następny projekt to otrzymane 100% dofinanso-
wanie w kwocie niemal 15 000 zł od BGŻ. Za powyższą kwotę zakupiona została 
interaktywna tablica wraz oprogramowaniem, która została przekazana Oddziałowi 
Przedszkolnemu Szkoły Podstawowej w Mniszowie. Kolejna akcja to kiermasz wiel-
kanocny współorganizowany przez nas i Panie nauczycielki oddziału przedszkolnego 
w Mniszowie. Ze sprzedanych stroików wielkanocnych zakupiono zabawki dla dzieci 
w przedszkolu, książki do biblioteki, oraz nagrody dla dzieci. Obecnie Stowarzysze-
nie stara się o kwotę 149 000 zł z Budżetu Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego na projekt „Ocalmy od zapomnienia – szlakiem małopolskich kapliczek, 
krzyży i figur – Gmina Nowe Brzesko”. Projekt zakłada opracowanie przewodnika, 
w którym znajdą się wszystkie fotografie tych obiektów z naszej gminy i ich historia. 
Każde domostwo taki przewodnik otrzyma za darmo. Z niecierpliwością oczekuje-
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my na wyniki głosowania mieszkańców. O powyższych akcjach pisano w „Dziennik 
Polski”, „Głos Proszowicki”, „IKP”, „arimr.gov.pl”, „nowe-brzesko.pl”. Aktywnie bie-
rzemy udział w rozmowach z Panem Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
w sprawach ważnych dla naszego Stowarzyszenia i lokalnej społeczności. Zaprasza-
my do śledzenia nas na Facebooku.

Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanka Nowe Brzesko 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Początki swojego istnienia datuje na 1921 r. W 2021 r. obchodzi 100-lecie istnie-
nia. Działalność „Nadwiślanki” to przede wszystkim piłka nożna. Drużyna seniorów 
w połowie 2021 r. wywalczyła awans do klasy okręgowej oraz wygrała okręgowy 
Puchar. Przy klubie funkcjonuje Akademia Piłkarska, w której uczą, szkolą i bawią 

się młodzi zawodnicy, nie tylko 
z naszej gminy. Warto wspo-
mnieć o tym, że zawodnicy Nad-
wiślanki Nowe Brzesko angażują 
się w akcje charytatywne. Dzięki 
4 edycji Budżetu Obywatelskie-
go Województwa Małopolskie-
go w 2020 r. klub sportowy LKS 
Nadwiślanka Nowe Brzesko 
mógł realizować zadanie o na-
zwie: „Trenuj jak najlepsi – wy-

równywanie szans dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”. Klub Sportowy LKS 
Nadwiślanka Nowe Brzesko realizuje projekty grantowe E.O.CENOMA m.in. tworząc 
stację naprawczą rowerów. Być może już pod koniec jubileuszowego roku LKS Nad-
wiślanka, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu, razem z Gminą Nowe Brze-
sko odda do użytku nowy budynek sanitarno-szatniowy, w którym m.in. odbywać 
się będą zajęcia z tenisa stołowego oraz zajęcia szachowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej
Powstało 20 lutego 2007 r. Ma swoją siedzibę w Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku. Grupa tworząca 
stowarzyszenie, jeszcze przed jego założeniem, działała w środowisku nowobrze-
skim m.in. angażując się w wydanie w 2004 r. pierwszej w historii Gminy Nowe 
Brzesko monografii noszącej tytuł „Ziemia Nowobrzeska”. W 2009 r. powstał jej II 
tom. Członkowie SPZN pomagali w uroczystościach 730-lecia lokacji miasta Nowe 
Brzesko, wspierali działania w celu odzyskania praw miejskich. 1 stycznia 2011 r. 
Nowe Brzesko ponownie zostało miastem. Od wielu lat pomagamy w organizacji 
„Dni Nowego Brzeska”, współredagujemy „Gazetę Nowobrzeską”. promujemy oso-
by wybitne i zasłużone poprzez nominacje do nagród samorządowych „Medalu Św. 
Norberta” oraz „Orłów Nowobrzeskich”. W ciągu kilkunastu lat działalności stowa-

rzyszenie ma na koncie organizację wielu wycieczek krajowych i zagranicznych. Po-
zyskujemy granty i dofinansowanie do wydawnictw oraz imprez lokalnych. Dzięki 
temu powstały wydawnictwa 
tj. „Pieśni i przyśpiewki ludowe 
Ziemi Nowobrzeskiej” oraz dwu-
tomowe wydanie w formie al-
bumu pn. „Opowieść o pewnym 
klasztorze”. Z okazji 740-lecia lo-
kacji miasta Nowe Brzesko przy 
współpracy z UGiM Nowe Brze-
sko oraz M-GCKiP zorganizowa-
liśmy pokazy historyczne, grę 
miejską, przemarsz historyczny 
oraz konkurs kulinarny.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne
Powstało w marcu 2017 r. Prezesem stowarzyszenia został Marcin Twaróg. Do 

głównych celów stowarzyszenia należy prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży oraz Klubu Senior+. Stowarzyszenie wspiera projekt pn. „STAW 
Talentów”. Nazwę tworzy skrót od gry słów: S-Strefa; T-Talentów; A-Aktorsko;  
W-Wokalnych. Stowarzyszeniu zależy na rozwoju talentów wśród dzieci i młodzieży, 
nie tylko ze wsi Rudno Dolne ale i całej gminy. Dlatego od 2016 r. wspiera działalność 

Grupy Wokalno-Aktorskiej AGT, 
która zaczęła zajmować pierw-
sze miejsca w konkursach mu-
zycznych a także jej podpoieczni 
wzięli udział w nagraniach do te-
lewizyjnego programu The Voice 
Kids TVP. Pani Agata przygotowa-
ła dzieci i młodzież do wystawie-
nia Jasełek w Rudnie Dolnym, 
Bobinie, Żębocinie, Grębocinie 
oraz w Więckowicach. Stowarzy-

szenie oraz Grupa AGT wraz z przyjacielem Sławy Przybylskiej – Stanisławem Piąt-
kiem, przygotowali koncert dla gwiazdy polskiej muzyki – Sławy Przybylskiej pod 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko. W ramach 59. edycji cyklu 
„Nowa Huta. Dlaczego nie?!” Grupa Wokalno-Aktorska AGT zdobyła Grand Prix oraz 
możliwość wystąpienia na scenie z Jackiem Wójcickim czy Lidią Jazgar. Z okazji 100 
rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, w 2020 r. Grupa Wokalno-Aktorska AGT pod 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko przygotowała teledysk do 
piosenki „Nie zastąpi Ciebie nikt”.
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Międzyszkolny Klub Sportowy „SPORTOWIEC”
3 marca 2009 r. do ewidencji Starosty Powiatu Proszowickiego wpisano Mię-

dzyszkolny Klub Sportowy „SPORTOWIEC” z siedzibą w Sierosławicach. Zamiar za-
łożenia klubu narodził się zaraz po przeniesieniu Gimnazjum z Mniszowa do Sie-
rosławic. W czasie wakacji 2009-2011 pod patronatem Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Sportowiec” i Animatora Sportu w Sierosławicach zostały zorganizo-

wane trzy edycje Turnieju Pił-
ki Nożnej Drużyn Amatorskich 
o Puchar Wójta Gminy Nowe 
Brzesko. Do zawodów zgłosi-
ło się aż dziesięć reprezentacji 
z gmin Nowe Brzesko, Drwinia 
i Koszyce. W 2018 r. MKS zło-
żył wniosek do E.O.CENOMA 
pn. „Stworzenie stref aktywne-
go wypoczynku przy obiektach 
oświatowych w Sierosławicach 

i Nowym Brzesku”. Celem projektu było stworzenie stref aktywnego wypoczynku 
przy obiektach oświatowych w Sierosławicach i Nowym Brzesku. W 2020 r. MKS 
złożył kolejny wniosek do E.O.CENOMA pn. „Rodzinny bieg amatorski”. Bieg odbył 
się w niedzielę 4 lipca 2021 r. przy współpracy z UGiM Nowe Brzesko. Impreza była 
otwarta, skierowana do mieszkańców naszej i okolicznych gmin. Na starcie „Rodzin-
nego biegu amatorskiego” w Nowym Brzesku stanęło ponad 160 osób. Panie z KGW 
ze Szpitar zadbały o poczęstunek, a strażacy ochotnicy z terenu gminy o bezpieczeń-
stwo na trasie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach
To koło aktywnie działające od 2018 r. (wtedy zostało zarejestrowane w ARiMR). 

Obecnie liczy 44 członków w tym 10 panów. Nasze zaangażowanie wynika z miłości 
do środowiska, w którym żyjemy od pokoleń. Przekazujemy swoją energię i tempe-
rament lokalnej społeczności organizując różne spotkania towarzyskie typu Sylwe-
ster, Ostatki, spotkania przy grillu, dożynki wiejskie, Dzień Dziecka itp. Dzięki wspar-
ciu ze środków ARiMR wyposażyłyśmy naszą kuchnię, znajdującą się w remizie 
OSP Kuchary w potrzebny sprzęt, 
artykuły gospodarstwa domowego, 
szkliwo, przenośny sprzęt grający. 
Dzięki tym działaniom możemy po-
zyskać dodatkowy dochód z wypo-
życzenia miejsca do organizacji im-
prez okolicznościowych. Jako Koło 
Gospodyń Wiejskich aktywnie bie-
rzemy udział w licznych konkursach, 

szkoleniach, dożynkach (w 2019 r. dożynki Gminy Proszowice). Staramy się podtrzy-
mać dawne tradycje i obyczaje biorąc udział także w uroczystościach kościelnych. 
Podczas tych uroczystości wykorzystujemy nasze stroje ludowe, które również zaku-
piłyśmy ze środków ARiMR.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szpitarach
Koło Gospodyń Wiejskich w Szpitarach zostało założone w 1969 r. Reaktywo-

wane zostało wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 13 grudnia 
2018 r. Koło na początku liczyło 20 osób. W początkowych latach działalności koła 
organizowane były następujące kursy: gotowania, pieczenia, obróbki mięsa z ubi-
tego tucznika (garmażeryjny). KGW w Szpitarach organizowało również wyjazdy 
do teatrów w Krakowie. Panie z KGW w Szpitarach na przestrzeni lat brały udział 

w wielu konkursach kulinarnych 
na terenie gminy oraz w regio-
nie. W 2003 r. reprezentowały 
Gminę Nowe Brzesko w Mało-
polskich Dożynkach w Łącku. 
Przy KGW w Szpitarach działa 
grupa śpiewacza „Szpitarzanki”. 
KGW w Szpitarach uczestniczy 
w regionalnych konkursach kuli-
narnych. Stroje ludowe jakie po-

siada koło zostały zakupione z dotacji celowej Krajowego Związku Kółek Rolniczych 
w 1993 r. Ponadto KGW w Szpitarach bierze udział w wielu akcjach charytatywnych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sierosławicach
Nasze KGW ma już 2,5 roku. Zdecydowaliśmy (mamy też Panów w swoim kole, 

łącznie z prezesem Krzysztofem Ciesielskim), że zajmiemy się rękodziełem. Pierw-
sze wielkanocne wianki – co to była za duma i radość! Podstawy pokazała nam 
profesjonalistka, ale zaraz potem okazało się, że w szeregach mamy ukryte talen-
ty. Nasze cuda często powstają „od zera”: własnoręcznie wykonujemy koszyczki 
ze starych gazet, kurki szyjemy i obklejamy piórkami, ozdabiamy bańki, tworzymy 
kwiaty z pianki, które wyglądają 
jak żywe. Na przygotowanie pal-
my poświęcamy wiele dni – każdy 
z ok. 200 kwiatów jest robiony 
ręcznie. Wkładamy serce w każ-
dą pracę i wciąż szukamy nowych 
pomysłów i technik wykonywa-
nia ozdób. W tym roku wzięli-
śmy udział w naszym pierwszym 
konkursie, organizowanym przez  
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M-GCKiP w Nowym Brzesku. Zajęliśmy III miejsce. Już dwa razy szykowaliśmy atrak-
cje na Dzień Rodziny, organizowany przez szkołę w Sierosławicach. Były lody, doroż-
ka, konkursy, loteria. Dzień przed pierwszym festynem dotarły do nas żółte koszulki 
z logiem – staliśmy się Kołem przez wielkie „K”! Nasze „stałe punkty programu” to 
sprzedaż wszelkiego rodzaju ozdób wielkanocnych, bożonarodzeniowych i innych, 
przygotowywanie wielkanocnej palmy do kościoła w Sierosławicach i czynny udział 
w wydarzeniach organizowanych w naszej wsi. Naszą misją jest przede wszystkim 
integracja lokalnej społeczności – nie tylko w ramach Koła, ale i całej wsi. Obecnie 
nasze działania krążą wokół „Sierosławickiego zakątka”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszowie powstało pod koniec 2020 roku. Preze-

sem została Pani Dominika Resil-Molo. Działalność KGW Gruszów koncentruje się 
m.in. na pomocy rodzinom wiej-
skim w wychowaniu, kształceniu 
i organizacji wypoczynku dzieci 
i młodzieży czy zwiększaniu uczest-
nictwa mieszkańców wsi w dziedzi-
nie kultury i kultywowaniu folkloru. 
Panie organizują różnego rodzaju 
spotkania. Organizują zbiórki cha-
rytatywne i współpracują z innymi 
stowarzyszeniami czy organizacja-

mi np. Środowiskowym Domem Samopomocy w Gruszowie. Ostatnio brały udział 
w konkursie na wielkanocny stroik w M-GCKiP w Nowym Brzesku.

OSP Kuchary
W 1942 r. grupa młodzieży założyła Ochotniczą Straż Pożarną. Głównym inicjato-

rem założenia OSP był Walerian Pabian. W 1968 r. powstał barak na sprzęt i plac do 
organizacji zabaw tanecznych. W 1985 r. mieszkańcy Kuchar przekazali dobrowolne 
datki na cel budowy Domu Strażaka. W 1991 r. odbyła się uroczystość przekazania 
Domu Strażaka do użytkowania społeczności Kuchar. W 2004 r. utworzono Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze dla 
chłopców i dziewcząt. W 2005 
roku otwarto w remizie kafejkę 
internetową. W tym roku rów-
nież odbyły się gminne obchody 
Dnia Strażaka. W 2007 i 2009 
roku zorganizowano w Kucha-
rach Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. Strażacy z jednostki 
OSP Kuchary biorą udział w wie-

lu akcjach ratowniczych w naszej gminie. OSP Kuchary wspólnie z KGW Kuchary 
organizują festyny, pikniki rodzinne oraz akcje charytatywne. Jednostka chętnie bie-
rze udział w uroczystościach kościelnych, gminnych (dożynki) oraz państwowych. 
W 2020 r. strażacy m.in. zabezpieczali przeprawę na pontonowym moście na Wiśle 
w Sierosławicach w okresie wakacyjnym, remontowali remizę oraz zakupili działkę 
przy remizie, na której zamierzają wybudować plac zabaw.

OSP Nowe Brzesko – ponad 200 lat tradycji. 
Najstarsza jednostka strażacka w Gminie Nowe Brzesko.

Magistrat Brzeska Nowego przyjął postanowienia Sejmu Czteroletniego (1788-
1792), który 18 kwietnia 1791 r. przyjął ustawę „o mieszczaństwie i porządku miej-
skim” z koniecznością utrzymywania przez wszystkie magistraty miejskie „Ogniowej 
Straży”. Historia nowobrzeskiej Ogniowej Straży zaczyna się w 1820 r. W 1991 r. 
rozpoczęto budowę strażnicy na działce przekazanej uchwałą mieszkańców No-
wego Brzeska. W latach 2000 
do 2020 pozyskano różnorodny 
sprzęt pożarniczy. W dziejach 
200-letniej historii OSP Nowe 
Brzesko, działalność była i jest 
możliwa przede wszystkim 
dzięki poszczególnym druhom 
członkom OSP Nowe Brzesko. 
Na wielkie słowa uznania zasłu-
gują strażacy, którzy bezpośred-
nio uczestniczą w działaniach 
ratowniczych. To oni swą ofiarnością i zaangażowaniem niejednokrotnie z naraże-
niem swojego zdrowia, a nawet życia kreują wizerunek naszej Jednostki. Jesteśmy 
na każde wezwanie, do każdej akcji wyjeżdżaliśmy sprawnie. Fakt dysponowania 
do działań poza teren gminy (powiatu) świadczy o naszej mobilności i zaufaniu ze 
strony społeczeństwa i strażaków zawodowych. W toku codziennej służby istnie-
je konieczność wykonywania szeregu prac: konserwacji sprzętu, ćwiczeń, szkoleń, 
utrzymania stanowisk garażowych, obiektu remizy, kapliczki św. Floriana oraz pro-
wadzenia spraw administracyjno-biurowych. Jest to mozolna a zarazem ciężka pra-
ca wykonywana ochotniczo. W związku z pandemią COVID-19 uroczyste obchody 
200-lecia jednostki OSP Nowe Brzesko w 2020 r. zostały przełożone do czasu popra-
wy sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.

OSP Rudno Dolne
Straż pożarna powstała w Rudnie Dolnym w 1945 r. W kolejnych latach odku-

piono garaż od OSP Mniszów-Kolonia, następnie rozpoczęto budowę nowego gara-
żu. W 1994 został przekazany do OSP Rudno Dolne samochód marki Opel. W 2019 
roku Agata Gąsiorowska-Twaróg została wybrana na stanowisko prezesa Ochotni-
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czej Straży Pożarnej w Rudnie 
Dolnym w gminie Nowe Brze-
sko, zastępując prezesa OSP 
Waldemara Wójtowicza. W dniu 
2 lutego 2020 r. jednostka OSP 
Śmiłowice z KSRG przekazała 
jednostce OSP Rudno Dolne 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
IVECO DAILY 49-10. Jednostka 
OSP Rudno Dolne zawsze służyły 

pomocą mieszkańcom oraz dba o ich bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19 
m.in. w dowozie seniorów na szczepienie przeciwko COVID-19. Strażacy chętnie 
uczestniczą w akcjach charytatywnych, organizacji pikników czy gminnych wydarze-
niach kulturalnych np. XIV Małopolskich Dniach Wierzby Głowiastej. Strażacy ciągle 
podnoszą swoje kwalifikacje. W lipcu 2021 r. druhowie z OSP Rudno Dolne zabez-
pieczali wraz z innymi jednostkami trasę „Rodzinnego biegu amatorskiego”.

OSP Szpitary
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach została założona w 1929 r. 

Nasi Druhowie brali czynny udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie 
gminy, umacniając wały wiślane 
oraz niosąc pomoc mieszkań-
com. Druhowie służą pomocą 
w zabezpieczeniu imprez orga-
nizowanych dla mieszkańców 
i gości gminy. Nasi druhowie 
brali udział w zapewnieniu bez-
pieczeństwa podczas przepra-
wy pontonowej na rzece Wiśle 
w czasie remontu mostu w No-
wym Brzesku, jak również służyli własnym sprzętem do zapewnienia oświetlenia 
i funkcjonowania przeprawy przez cały okres jej funkcjonowania. Jednostka była 
dysponowana przez SKKP PSP w Proszowicach do pożarów na terenie gminy, w celu 
zapewnienia odpowiednich sił na miejscu oraz zapewnieniu ciągłości działań gaśni-
czych.

OSP Śmiłowice
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach powstała w 1947 r. 

W okresie kadencji pierwszego Zarządu, za własne fundusze, OSP i Społeczności 
Śmiłowice wybudowano pierwszy budynek remizy strażackiej. Również za własne 
fundusze uszyte zostały pierwsze mundury i zakupiono ręczną pompę wodną wraz 
z wyposażeniem. W 1959 r. poświecono sztandar OSP Śmiłowice. W 1984 r. na ze-

braniu Zarządu OSP Śmiłowice podjęto uchwałę o budowie Domu Strażackiego oraz 
wybrano Komitet Budowy tego Domu w składzie: przewodniczący Komitetu Stani-
sław Krosta (Komendant Gminny), członkowie Jan Ptaszek (sołtys Sołectwa Śmiło-
wice), naczelnik Marian Mackiewicz (członek Zarządu Gminnego), Jan Polak, Walter 
Bomba, Witold Myśliwiec, Józef Zakrzewski. W 1993 r. odbyła się uroczystość odda-
nia Domu Strażaka. Od samego początku druhowie brali czynny udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych oraz uroczystościach kościelnych i państwowych. W 1997 r. 
jednostka została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. W 2003 r. jednost-
ka zorganizowała Gminny Dzień 
Strażaka. Na dzień dzisiejszy 
jednostka dysponuje dwoma 
samochodami ratowniczo-ga-
śniczymi. OSP Śmiłowice zajmu-
je się działalnością kulturalną, 
wychowawczą i charytatywną. 
Jednostka bierze udział w uro-
czystościach kościelnych oraz państwowych. W 2019 i 2021 roku jednostka OSP 
sprzątała przydrożne rowy i pobocza dróg gminnych i powiatowych. W 2021 r. prze-
prowadziła dezynfekcję przestrzeni publicznej w związku w pandemią COVID-19.

OSP Majkowice
Ochotnicza Straż Pożarna Majkowice została założona wiosną 1963 r. przez gru-

pę mieszkańców Majkowic. W 1973 r. rozpoczęto budowę obecnej remizy, która 
powstała dzięki wsparciu Naczelnika Gminnego Związku OSP w Nowym Brzesku 
oraz zaangażowaniu społecznym strażaków i mieszkańców Majkowic. W ciągu tych 
wielu lat, majkowicka straż uczestniczyła w około 100 akcjach gaśniczych i przeciw-
powodziowych. Druhowie biorą także udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-
-pożarniczych, uroczystościach kościelnych i państwowych m.in. stoją na warcie 
wielkanocnej przy Grobie Chrystusa w kościele w Książnicach Wielkich. Jednostka 
edukowała mieszkańców na temat walki z COVID-19, oraz udzialała pomocy w do-
wożeniu ludzi na szczepienia. Od 
2018 r. współpracujemy z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Majko-
wicach. Wspólnie organizujemy 
różne uroczystości np: sprzą-
tanie świata, dożynki wiejskie, 
wigilia dla mieszkańców i inne. 
Zawsze kierujemy się mottem: 
„Bogu na Chwałę, ludziom na 
pożytek”.
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Najciekawsze zabytki, atrakcie i dobra natury LGD E.O. CENOMA:
* Zespół dworsko-parkowy w Szczurowej (Gmina Szczurowa)
* Kompleks sportowo-oświatowy w Proszówkach, Panorama Łapczycy ze szlaku 
Via Regia Antiqua (Gmina Bochnia) 
* Wieża widokowa i miejsce rekreacji, stare wiślisko (Gmina Drwinia)
* Zbiornik w Kazimierzy Wielkiej (Gmina i Miasto Kazimierza Wielka)
* Zabudowa rynku, Muzeum Ziemi Koszyckiej (Miasto i Gmina Koszyce) 
* Kompleks klasztorny z XIII w. w Hebdowie (Gmina i Miasto Nowe Brzesko) 
* Kościół Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda, Sanktuarium Matki Bożej 
Okulickiej (Gmina Rzezawa)


