
Małopolska Wieś 2022 
Kategoria: Najpiękniejsza Małopolska Wieś 

Sołectwo: Hebdów Kolonia 
Gmina: Nowe Brzesko 
Powiat: proszowicki 
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Inicjatywy wpływające na stan i utrzymanie 
kubaturowych obiektów publicznych i ich otoczenia 

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. Liczne działania kulturalne i wydarzenia religijne odbywają się w 
Centrum Społeczno-Kulturalnym  w Hebdowie, ale również na terenie Sołectwa Hebdów Stary w związku z 
lokalizacją XII-wiecznego Klasztoru Norbertanów w Hebdowie, Sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej, Domu 
Rekolekcyjnego św. Norberta w Hebdowie, Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie. Mieszkańcy dbają o estetykę 
i zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego przy obiektach publicznych m.in. Centrum Społeczno-
Kulturalnego w Hebdowie,  placu zabaw, okolicznym sklepie.  

Sołectwo Hebdów Kolonia wspólnie z mieszkańcami wsi, Stowarzyszeniem KGW w 
Hebdowie i OSP Hebdów dba rozwój kulturalny wsi oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 

 

 
Zdj. Uroczystości 90-lecia OSP w 

Hebdowie/archiwum OSP Hebdów, 2018 rok 

Zdj. Charytatywne akcje organizowane przez 
Stowarzyszenie KGW w Hebdowie #gaszynchallenge 

/archiwum KGW w Hebdowie, 2020 rok 

Zdj. Aktywnie działająca na rzecz społeczności 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Hebdów/archiwum 

OSP Hebdów, 2021 rok Zdj. Uroczyste odśpiewanie hymnu Polski z okazji 103 rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez Polskę /archiwum OSP 

Hebdów, 2021 rok 



Inicjatywy wpływające na stan i utrzymanie 
kubaturowych obiektów publicznych i ich otoczenia 

Sołectwo Hebdów Kolonia wspólnie z mieszkańcami wsi, Stowarzyszeniem 
KGW w Hebdowie i OSP Hebdów dba o estetykę, ład przestrzenny i 
architektoniczny przy Centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów.  

• Prace porządkowe przy Centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów, dezynfekcja 
przestrzeni publicznej – walka z COVID19 

• Akcje zbierania śmieci we wsi, piknik ekologiczny, informowanie mieszkańców o 
programie „Czyste Powietrze” 

• Organizacja imprez kulturalnych i ważnych wydarzeń w życiu wsi  

• Miejsce spotkań mieszkańców i ich rodzin 

 

Zdj. II piknik ekologiczny w Hebdowie, Gminny Punkt 
Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” / 

archiwum UGiM Nowe Brzesko 

Zdj. Prace porządkowe przy Centrum Społeczno-Kulturalnym 
Wsi Hebdów/ archiwum OSP Hebdów Zdj. Dezynfekcja przestrzeni publicznej., walka z COVID-19. Park zabaw w 

Hebdowie. /archiwum OSP Hebdów. 2021 rok. 

Zdj. Zorganizowana akcja zbierania śmieci  wspólnie z mieszkańcami sołectwa, 
Stowarzyszeniem KGW w Hebdowie, OSP Hebdów/archiwum OSP Hebdów 



Inicjatywy wpływające na stan i utrzymanie otwartych 
terenów publicznych służących lokalnej społeczności 

Sołectwo Hebdów Kolonia wspólnie z 
mieszkańcami wsi, Stowarzyszeniem KGW w 
Hebdowie i OSP Hebdów dba o estetykę i ład 
przestrzenny terenów otwartych. Kilka razy w 
ciągu roku prowadzone są prace porządkowe 
terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy 
Centrum Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów 
(zamiatanie alejek, malowanie ławek, koszenie 
trawy w sezonie wiosenno-jesiennym, przycinanie 
drzewek, zimą odśnieżane są alejki). 

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy Centrum Społeczno-Kulturalnym 
Wsi Hebdów/ zdj. Anna Świerk /zdj. archiwum OSP Hebdów 

 

• Od kwietnia do czerwca 2018 trwała budowa placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi Hebdów (w tym 
Sołectwa Hebdów Kolonia).  

• Wniosek złożyło OSP Hebdów do Nadwiślańskiej Grupy 
Działania E.O.CENOMA oraz UMWM w Krakowie. Przed 
inicjatywą teren był porośnięty trawą, wykorzystywany jako 
boisko.  

• W ramach prac społecznych Sołectwo Hebdów Kolonia 
wykonało ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej a 
jednostka OSP Hebdów czynem społecznym – chodnik do placu 
zabaw sfinansowany przez gminę.  

• Ponadto dokonano nasadzenia łącznie ponad 30 sztuk drzewek 
i krzewów (świerki, klony, brzoza, katalpa). W 2021 r. 1 dąb. 
Ok. 50 sadzonek drzew i krzewów przekazano mieszkańcom 
Hebdowa podczas II pikniku ekologicznego w Gminie Nowe 
Brzesko . 

• Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Centrum 
Społeczno-Kulturalnym Wsi Hebdów to idealne miejsce 
spotkań każdej grupy pokoleń mieszkańców, w szczególności 
rodziców z dziećmi, grup młodzieży.  

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Hebdów wraz z opiekunem i 
resztą jednostki sadziła 30.10.2021 r.  dęba upamiętniającego 100-Lecie 

istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

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

Brzesko w 2021 r. 



Inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego Sołectwo Hebdów Kolonia wspólnie z mieszkańcami wsi, Stowarzyszeniem KGW 

w Hebdowie i OSP Hebdów dba o zachowanie cennych pod względem 
kulturalnym i historycznym obiektów sakralnych oraz miejsc pamięci na terenie 
sołectwa. Dla mieszkańców wsi oraz działających organizacji to spuścizna 
przodków, którym należy oddać cześć i honor. W związku z ważnymi świętami 
kościelnymi, państwowymi i rocznicami narodowymi, sołectwo dba o każdy grób i 
pomnik sprzątając go, dekorując kwiatami oraz zapalając znicze. 

• Mieszkańcy Sołectwa Hebdów Kolonia razem 
z Proboszczem Parafii Hebdów wykonali 
częściowe ogrodzenie cmentarza z okresu II 
wojny światowej. Znajduje się tam mogiła 
nieznanego żołnierza z okresu wojny oraz 
groby mieszkańców rozstrzelanych przez 
wojska hitlerowskie. 

•  Jednostka OSP Hebdów dba również o 
pomnik bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej - 
Weroniki Czerwiec i Antoniego Skąpskiego, 
którzy uratowali w czasie II wojny światowej 
Nowe Brzesko przed spaleniem przez wojska 
hitlerowskie. Pomnik znajduje się przy 
Sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej w 
Hebdowie.  

• Z okazji 90-lecia OSP w Hebdowie 
poświęcono odnowiony krzyż, który został 
wykonany przez mieszkańców sołectwa jako 
brakujący we wsi symbol historyczny walk o 
odzyskanie wolności przez Polaków. Krzyż 
odnowiono z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.  

• Dbanie przez mieszkańców sołectwa o tablicę 
i krzyż w miejscu rozebranego w 1853 roku 
dawnego kościoła Hebdowie „Stare Brzesko”. 

Pomnik bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej w Hebdowie/ 
archiwum OSP Hebdów 

Cmentarz z okresu II wojny światowej/ zdj. Anna Świerk 

Odnowiony krzyż z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. / zdj. Anna Świerk 

Tablica i krzyż w miejscu starego kościoła w 
Hebdowie „Stare Brzesko / zdj. Anna Świerk 



Inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego 

Sołectwo Hebdów Kolonia wspólnie z mieszkańcami wsi, 
Stowarzyszeniem KGW w Hebdowie i OSP Hebdów dba o 

zachowanie cennych pod względem kulturalnym i 
historycznym obiektów sakralnych i miejsc pamięci na 
terenie sołectwa m.in. krzyży i kapliczek. W związku z 

ważnymi świętami kościelnymi, państwowymi i rocznicami 
narodowymi , sołectwo dba o nie, dekorując kwiatami i 

zapalając znicze. 

• Dbanie przez mieszkańców sołectwa o lokalne 
kapliczki i krzyże znajdujące się na terenie 
Sołectwa Hebdów Kolonia (drobne prace 
odświeżające wygląd kapliczek, koszenie trawy 
wokół nich). 

• Dbanie przez mieszkańców sołectwa o kopiec i 
krzyż w Hedbowie (dawniej Stare Brzesko), przy 
drodze krajowej DK79 (przy zjeździe do Nowego 
Brzeska) pochodzących przed II wojną światową. 
Podczas wytyczania nowej drogi do Koszyc 
natknięto się na groby poległych żołnierzy. Ich 
prochy pogrzebano w zbiorowej mogile a na jej 
szczycie umieszczono krzyż.  

• Drugi pomnik, o który dba jednostka OSP Hebdów, 
to pomnik Świętego Jana Pawła II - znajduje się 
przy Sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej w 
Hebdowie.  

• Podczas świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia 
strażacy pomagają w dekoracji Grodu Pańskiego 
oraz Stajenki Bożonarodzeniowej w Sanktuarium 
Matki Bożej Hebdowskiej. Co roku strażacy z OSP 
Hebdów biorą udział w procesji figury Matki Bożej 
Hebdowskiej podczas uroczystości Bożego Ciała.  

Kapliczki  i krzyże na terenie Sołectwa Hebdów Kolonia / 
zdj. Anna Świerk/ archiwum OSP Hebdów 

Figura Matki  Bożej z Sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej. Procesja 
Bożego Ciała w 2021 r. / zdj. archiwum OSP Hebdów 



Inicjatywy związane z funkcjonowaniem małej 
architektury, urządzeń publicznych 

• W 2016 roku z inicjatywy mieszkańców wsi rozpoczęto proces doświetlania wsi - w ramach 
Fundusz Sołeckiego. Działania te prowadzono w 2017 - 2020 r.  

• W latach 2017/2018 wzdłuż drogi krajowej DK79 (Kraków-Sandomierz) z inicjatywy 
mieszkańców wsi, przy współpracy Gminy Nowe Brzesko, rozpoczęto budowę chodnika przez 
GDDKiA w Krakowie. Dzięki tym pracom, mieszkańcy zyskali nowe utwardzone wjazdy do 
posesji, wiaty przystankowe oraz bariery ochronne przy chodniku.  

• Od kwietnia do czerwca 2018 trwała budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla 
mieszkańców wsi Hebdów (w tym Sołectwa Hebdów Kolonia). W ramach prac społecznych 
Sołectwo Hebdów Kolonia wykonało ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej a 
jednostka OSP Hebdów czynem społecznym – chodnik do placu zabaw (chodnik sfinansowała 
gmina). 

• Mieszkańcy wrazili zgodę w 2020 roku na umieszczenie na ogrodzeniu Centrum Społeczno-
Kulturalnym Wsi Hebdów jednego banneru promującego rekrutację uczniów do Szkoły 
Podstawowej w Mniszowie. Radzie Sołeckiej Hebdów Kolonia zależy na estetycznym 
wizerunku wsi, która leży przy drodze krajowej DK79.  

Przykładowe banery reklamowe na terenie Sołectwa Hebdów Kolonia/ zdj. Anna Świerk 

Utwardzone wjazdy do posesji, wiaty przystankowe oraz 
bariery ochronne przy chodniku / zdj. Anna Świerk 

Plac zabaw i siłownie zewnętrzne dla mieszkańców / zdj. 
Anna Świerk 

Zdj. Dezynfekcja wiat przystankowych./archiwum OSP 
Hebdów, 2021 rok 



Inicjatywy dotyczące ładu przestrzennego na 
posesjach prywatnych 

• Rada Sołecka Hebdowa Kolonia na spotkaniach wiejskich porusza temat utrzymania porządku przez mieszkańców na 
swoich posesjach. Wraz z poniesieniem standardu życia mieszkańców coraz częściej ich domy i otoczenie wokół nich 
zmienia się nie do poznania (nowe ogrodzenia, zielone przydomowe ogródki). Wielu mieszkańców chętnie skorzystało 
z programu Czyste Powietrze (wykonali termomodernizację budynków, nowe elewacje) czy założyli ekologiczne panele 
fotowoltaiczne z programu realizowanego przez Gminę Nowe Brzesko.  

• W dniu 19 października 2019 r. z inicjatywy mieszkańców na parkingu przy REMIZIE OSP w Hebdowie został  ustawiony 
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogli oddać m.in. zużyte opony z 
samochodów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, odpady wielkogabarytowe, drobne odpady 
remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany), które zalegają na posesjach i są najczęściej wyrzucane podczas 
jesiennych porządków.  

• W 2021 r. ramach II pikniku ekologicznego w Hebdowie, mieszkańcy otrzymali sadzonki drzew i krzewów oraz mogli 
dowiedzieć się więcej o programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-
informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Wielu mieszkańców chętnie skorzystało z programu Czyste Powietrze 
(wykonali termomodernizację budynków, nowe elewacje) czy założyli ekologiczne panele fotowoltaiczne 

 

 
Zadbane ogrodzenia i ogródki na posesjach mieszkańców Sołectwa Hebdów Kolonia / zdj. Anna Świerk 



Inicjatywy dotyczące ładu przestrzennego na 
posesjach prywatnych 

Zadbane ogrodzenia i ogródki na posesjach mieszkańców 
Sołectwa Hebdów Kolonia / zdj. Anna Świerk 



Inicjatywy dotyczące ładu przestrzennego na 
posesjach prywatnych 

Zadbane ogrodzenia i ogródki na posesjach mieszkańców 
Sołectwa Hebdów Kolonia. Zachowanie starodrzewia 

oraz charakteru dawnej wsi / zdj. Anna Świerk 

Pocz. XX wieku. Najstarszy dom z zabudowaniami gospodarskimi 
w Sołectwie Hebdów Kolonia / zdj. Anna Świerk 



Zaangażowanie społeczności lokalnej 
Na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko aktywnie działają stowarzyszenia i koła 
gospodyń wiejskich m.in. ze Sołectwa Hebdów Kolonia (Stowarzyszenie KGW w 
Hebdowie, OSP Hebdów, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Hebdów), które 
współpracują przy wielu inicjatywach i wydarzeniach kulturalnych oraz 
społecznych z Urzędem Gminy i Miasta Nowe Brzesko.  

Gmina Nowe Brzesko na swojej stronie internetowej www.nowe-brzesko.pl, na 
profilach społecznościowych oraz poprzez aplikację na smartfona SISMS BLISKO - 
informuje o wielu akcjach współorganizowanych z ww. organizacjami.  

Ponadto przy promowaniu inicjatyw lokalnych uruchamiana jest pomoc w 
postaci przekazywania informacji o wydarzeniach sołtysowi Hebdów-Kolonia, 
członkom Rady Sołeckiej Hebdów Kolonia czy Radnemu z Hebdowa-Kolonii.  

Informacje o działalności kulturalnej i społecznej w Hebdów-Kolonia są 
udostępniane na Facebooku OSP Hebdów oraz Stowarzyszenia KGW w 
Hebdowie: 

https://www.facebook.com/OspHebdow 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-
100677111704412/?ref=page_internal  

 

Do najważniejszych działań od 2017 do 2022 roku można zaliczyć: 

• XIV, XV, XVI DZIEŃ PIELGRZYMA w Hebdowie  (2017-2019 r.) 

• Lata 2017-2018 - Budowa dróg w sołectwie; Budowa chodnika  

• 07-08.2019 - Remont remizy OSP Hebdów 

• 04.2019 - Kolejny etap budowa chodnika  

• 23.03.2019 - #EkoNoweBrzesko – wspólne sprzątanie naszej gminy  

• 01.06.2019 – współorganizacja „740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko”  

• 09-10.2019 roku – promocja Hebdowa w konkursie „Turystyczne Skarby 
Małopolski” 

• 06-07.03.2020 r.  - XIV Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej  

• 26.04.2020 r.  Akcja # STRAŻACYMEDYKOM 

• 03.10.2021 – II piknik ekologiczny w Hebdowie  

 

 

 

 

 

Uroczystości DNIA PIELGRZYMA w Hebdowie. Mieszkańcy gościli m.in. Ks. Infułata Jerzego Bryłę, prof. 
Włodzimierza Bernackiego Sekretarza Stanu w MEiN / zdj. Archiwum OSP Hebdów  

http://www.nowe-brzesko.pl/
http://www.nowe-brzesko.pl/
http://www.nowe-brzesko.pl/
https://www.facebook.com/OspHebdow
https://www.facebook.com/OspHebdow
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KGW-w-Hebdowie-100677111704412/?ref=page_internal


Zaangażowanie społeczności lokalnej 

Udział  Stowarzyszenia KGW w Hebdowie w konkursie potraw z okazji 
740-lecia lokacji Nowego Brzeska  w 20179r./ zdj. UGiM Nowe Brzesko 

Akcja #STRAŻACY MEDYKOM/ zdj. archiwum OSP 
Hebdów, 2020 r. 

Udział  Młodzieżowej jednostki OSP  Hebdowie w grze miejskiej 
z okazji 740-lecia lokacji Nowego Brzeska w 2019 r./ zdj. UGiM 

Nowe Brzesko 

XIV Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej/zdj. 
archiwum OSP Hebdów, 2020 r.  

Przygotowanie przez Stowarzyszenie KGW w Hebdowie, OSP 
Hebdów oraz mieszkańców sołectwa palmy wielkanocnej / zdj. 

archiwum OSP Hebdów. 2018 r. 

Promocja m.in. przez 
sołectwo Hebdów Kolonia 
głosowania w konkursie. 
Wieś Hebdów zajmuje II 

miejsce w konkursie  
„Turystyczne Skarby 

Małopolski” 

Organizacja dni pielgrzyma w Hebdowie. XV Dzień Pielgrzyma w 2018 roku.  

II Piknik Ekologiczny w 
Hebdowie. Sadzonki dla 

mieszkańców, 
stanowisko „Czyste 

Powietrze”, atrakcje i 
zabawy dla dzieci, 

pokazy sprzętu 
strażackiego OSP 

Hebdów 



Finansowanie inicjatyw 
Sołectwo Hebdów Kolonia, Stowarzyszenie KGW w 
Hebdowie czy OSP Hebdów pozyskiwały w latach 2017-
2022 środki finansowe niezbędne do realizacji 
poszczególnych inicjatyw. 

Środki wynikające ze strategii rozwoju gminy i programów rewitalizacji:  

- Doświetlania wsi w ramach Fundusz Sołeckiego. Działania te prowadzono w 2017 r. oraz 
przez kolejne lata aż do 2020 r. 

- W latach 2017/2018 wzdłuż drogi krajowej DK79 (Kraków-Sandomierz) z inicjatywy 
mieszkańców wsi przy współpracy Gminy Nowe Brzesko rozpoczęto budowę chodnika przez 
GDDKiA w Krakowie. 

- Lata 2017-2018 z Inicjatywy mieszkańców sołectwa wybudowano dwa odcinki dróg 
asfaltowych z uwagi na zły stan poprzednich. 

- W 2018 rok. Wykonanie chodnika dojścia do placu zabaw i siłowni zewnętrznej 

W kwietniu 2019 roku z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Hebdów Kolonia rozpoczęto 
budowę chodnika przy drodze krajowej DK79 łączącego Hebdów z Nowym Brzeskiem.  

-W Funduszu Sołeckim wpisano na rok 2021 ogrodzenie boiska, które zostało wykonane. W 
2022 roku trwają prace budowlane utwardzenia dojścia do boiska.  

Środki z Lokalnej Grupy Działania E.O.CENOMA: 

- W 2018 roku wybudowano plac zabaw i siłownie zewnętrzną. Wniosek złożyło OSP 
Hebdów do E.O.CENOMA oraz UMWM w Krakowie. 

Środki z programu „Małopolskie Remizy 2019”: 

-W miesiącach lipiec i sierpień 2019 roku, z inicjatywy mieszkańców sołectwa i jednostki 
OSP Hebdów, wyremontowano pomieszczenia garażowe OSP Hebdów. 

 

Ze środków własnych jednostki  i wolontaryjnej pracy strażaków OSP Hebdów:  

• Wyremontowano pomieszczenia magazynowe budynku oraz wymieniono 
opaskę z kostki brukowej wokół budynku remizy. 

Ze środków własnych i wolontaryjnej pracy mieszkańców wsi: 

• Mieszkańcy sołectwa wykonali ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.  

Budowa w latach 2017/2018 oraz 2019 roku chodnika łączącego Hebdów Kolonia z Nowym Brzeskiem 
oraz efekty po zakończonej budowie/ zdj. archiwum OSP Hebdów/ UGiM Nowe Brzesko 



Finansowanie inicjatyw 

Budowa w 2019 roku chodnika łączącego Hebdów Kolonia z Nowym 
Brzeskiem oraz efekty zakończonej budowy/ zdj. archiwum OSP 

Hebdów 

W miesiącach lipiec i sierpień 2019 roku, w ramach z inicjatywy mieszkańców sołectwa 
i jednostki OSP Hebdów, wyremontowano pomieszczenia garażowe i magazynowe OSP 

Hebdów/ zdj. archiwum OSP Hebdów 

Mieszkańcy sołectwa wykonali ogrodzenie placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej / zdj. archiwum OSP Hebdów 

 



Trwałość i jakość efektów wywołanych przez 
podejmowane inicjatywy 

Możliwości rozwoju Sołectwa Hebdów Kolonia 
na kolejne 5 lat (2022-2027)  
Najważniejszymi celami Sołectwa Hebdów Kolonia w 
perspektywie 5 lat jest spojrzenie na jego możliwości rozwoju 
poprzez aktywizację mieszkańców sołectwa, budowanie 
kapitału społecznego w postaci angażowania w życie wsi 
młodego pokolenia i seniorów; rozbudowanie kubaturowych 
obiektów publicznych; zintensyfikowanie działań OSP Hebdów 
i Stowarzyszenia KGW w Hebdowie w celu pozyskiwania 
środków finansowych i wykorzystania ich na nowe inwestycje; 
rozwój oferty kulturalnej i turystycznej sołectwa.  Sołectwo 
Hebdów Kolonia stawia na aktywizację młodego pokolenia 
mieszkańców i seniorów w rozwoju wsi oraz realizację 
wzajemnie się uzupełniających inicjatyw, które w 
perspektywie następnych 5 lat przyczynią się do poprawy 
jakości życia mieszkańców sołectwa; wzrostu atrakcyjności 
miejsca pod względem turystycznym oraz wzrostu poczucia 
wspólnoty i współodpowiedzialności za sprawy innych wśród 
mieszkańców sołectwa.  

 
 

Wiejska biblioteczka w Centrum Społeczno-
Kulturalnym Wsi Hebdów / zdj. OSP Hebdów 

 

Wieża widokowa w OSP Hebdów/ 
zdj. OSP Hebdów 

Zabytkowe przedmioty przy remizie OSP Hebdów/ 
zdj. OSP Hebdów 

Widok z wieży widokowej w OSP Hebdów/ 
zdj. OSP Hebdów 



Trwałość i jakość efektów wywołanych przez 
podejmowane inicjatywy 

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  

• Wskaźniki integrujące społeczność: 

• Odkrzaczanie dróg lokalnych i czyszczenie poboczy – wspólne dbanie o porządek i zadbany wizerunek wsi   

• Organizacja corocznych akcji sprzątania sołectwa. Najbliższa akcja 02.04.2022 r. 

• 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 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży 
przygotowany przez OSP Hebdów/ zdj. Anna Świerk 

Zaplanowana akcja na 
02.04.2022 r. „Posprzątaj z 

nami Małopolskę”.  
Mieszkańcy Sołectwa Hebdów 
Kolonia o godz. 9:00 zaczynają 
akcję przy budynku Centrum 

Społeczno-Kulturalnym w 
Hebdowie.  



Dziękujemy za uwagę! 

„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 
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