
Małopolska Wieś 2022
Kategoria: Najpiękniejsza Małopolska Wieś

Sołectwo: Hebdów Kolonia

Gmina: Nowe Brzesko

Powiat: proszowicki
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„Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp, a wspólna 
praca to sukces”. - Henry Ford

Sołectwo Hebdów Kolonia położone jest w 
Gminie Nowe Brzesko jako drugie sołectwo po 
Hebdowie Starym we wsi Hebdów (liczącej 764 
mieszkańców). Działa w nim: OSP Hebdów, 
Młodzieżowa Drużyna OSP Hebdów, 
Stowarzyszenie KGW w Hebdowie, Rada 
Sołecka. Mieszkańcy Sołectwa Hebdów Kolonia 
przynależą do Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Hebdowie.

zdj. Rada Sołecka Hebdów-Kolonia 

Zdj. Członkowie OSP Hebdów, Młodzieżowa Drużyna OSP Hebdów oraz Panie ze Stowarzyszenia KGW w Hebdowie



“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Święty Jan Paweł II

Zdj. Dezynfekcja przestrzeni publicznej., walka z COVID-19. Park zabaw w 
Hebdowie. /archiwum OSP Hebdów. 2021 rok.



Możliwości rozwoju Sołectwa Hebdów-Kolonia na kolejne 5 lat (2022-2027)

W ramach współpracy z Gminą Nowe Brzesko planowane jest  ogrodzenie boiska 
sportowego i przebudowa nawierzchni boiska wraz z montażem piłkochwytów. 
W Funduszu Sołeckim wpisano na rok 2022 ogrodzenie boiska. 

Doposażenie infrastruktury sportowej w sprzęt sportowy (piłki, bramki, kosz do 
gry, siatka)

Doświetlenie dwóch odcinków w Sołectwie Hebdów Kolonia

Wymiana nawierzchni dróg wiejskich w sołectwie 

Wycinka starych drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i nasadzenie 
terenu nowymi drzewami, krzewami i kwiatami

Budowa altany integracyjnej przy Centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów

Tablice informacyjne przy miejscach pamięci w sołectwie 

Organizacja imprez integracyjnych i pokazów strażackich, udzielania pierwszej 
pomocy (Dzień Dziecka, Majówka, Dożynki, 95-lecie OSP Hebdów, 65-lecie KGW 
w Hebdowie)

Organizacja historycznej gry wiejskiej z elementami zręcznościowymi  
przygotowanymi przez OSP Hebdów

Organizacja Pielgrzymki Strażackiej do Sanktuarium Matki Bożej w Hebdowie

Skatalogowanie cyfrowo wiejskiej biblioteczki przekazanej przez mec. Józefa 
Olszewskiego  

Stworzenie w Centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów  izby pamięci 
poświęconej zgromadzonym przez mieszkańców sołectwa zabytkowych 
przedmiotów wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym i domowym

Doposażenie pod względem turystycznym wieży widokowej w odpowiednie 
oświetlenie, lunetę obserwacyjną, cyfrowego przewodnika opowiadającego o 
panoramie i historii Hebdowa



„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą 
ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! ” 
Święty Jan Paweł II

Ok. 50 sadzonek drzew i krzewów przekazane mieszkańcom 
Hebdowa podczas II pikniku ekologicznego w Gminie Nowe 

Brzesko w 2021 r.



Dziękujemy za uwagę!
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