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Szczęśliwego 
Nowego Roku 2021!

Święta

Zmarznięte bruzdy pól zaoranych
I piękne łany tych zbóż zasianych,
Przykryła zima swą kołdrą śniegu
Tak zastąpiła już jesień w biegu.

Śnieg swoją bielą rozjaśnia pola,
Nadchodzą święta, tak do nas woła,
Mimo że mróz skrzypi pod butem,
Każdy przeżywa to swoim duchem.

I jako młodzi i jako starzy
Każdy o świętach rok cały marzy,
Bo czeka na nie w swym utęsknieniu
W sercu minione ma we wspomnieniu.

Jak wygłodniały na swe śniadanie
Wiele miesięcy czekamy na nie,
By w swej rodzinie, przy wspólnym stole
Białym opłatkiem wyrazić wolę.

Pochylić głowę złożyć życzenia,
Tyle jest z roku do przebaczenia,
Bo przecież wiele słów różnych padło
Które bezmyślnie z gardła wypadło.

A czas niezmiernie szybko przemija,
Święta to piękna cudowna chwila,
Więc się przytulmy w rodzinnym gronie
Na narodzenia bożego tronie.

Bo się narodził nam Jezus mały
Przy blasku gwiazdy w miłości chwały,
W biednej stajence, bydlęcym żłobie
Przykryty siankiem i gołej głowie.

On z tego żłobka tymi rączkami
Wszystkim miłością nam błogosławi,
Z świętą rodziną Marią, Józefem
Broni i strzeże przed ludzkim grzechem.

I my możemy zrobić też wiele,
Odmieńmy siebie w tym swoim ciele,
Niech miłość z serc naszych wypływa
A głowa z pokorą do bliźnich kiwa.

Tak piękne boże to narodzenie
Niech tknie żalu, w duszę nam drżenie,
Niech razem wszyscy święta spędzamy
Bo może przyszłych nie doczekamy.

Koniec.
Jacek Fidala; 12 grudnia 2017
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I. INWESTYCJE Z DOFINANSOWANIEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W roku 2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 

w miejscowości Nowe Brzesko” oraz rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) i jest to:
1. „Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowa-
niem Parku Miejskiego”.

W ramach,  tego projektu  rozbudowany  zostanie  istniejący obiekt oświatowy 
o pięciooddziałowe przedszkole oraz przeprowadzona zostanie rewitalizacji Parku 
Miejskiego. W roku bieżącym wyłoniony został Wykonawca i podpisana umowa na 
część związaną z rozbudową istniejącego budynku szkolnego. Wykonawcą zadania 
jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A.  z  Jędrzejowa –  ter-
min realizacji inwestycji przewidziany jest do dnia 31.05.2022 r., umowa opiewa na 
kwotę 5 063 910,00 zł brutto. Realizacja II części tj. rewitalizacja Parku realizowana 
będzie w 2021 r.

Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 93% kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 5 011 677,29 zł.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowe Brzesko została podpisana 
umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym 
Brzesku wraz z zagospodarowaniem Parku Miejskiego”; całkowita kwota projektu wynosi 6 642 566,25 zł; dofinansowanie 
w kwocie nieprzekraczającej 5 011 677,29 zł.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku” – w ramach projektu realizowane są trzy zadania, 
a mianowicie:
•	 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budow-
lane „EKO-BUDOWA” Wiesław Wójcik oraz Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński. Zadanie to realizo-
wane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji zadania to 31.12.2021 r., kwota umowy opiewa na kwotę 
3 636 000,00 zł brutto.
•	 Budowa zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Nowym Brzesku realizowane przez firmę Instalatorstwo 
Sanitarne i C.O. Czesław Ciszewski w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwota w wyso-
kości 836 400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to 31.12.2021 r.
•	 Przebudowa sieci wodociągu rozdzielczego w ciągu ulicy Wesołej w Nowym Brzesku na odcinku od stacji uzdatniania 
wody do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek – Wykonawcą zadania jest F.H.U. „WODREN” Halina Gajda. Wartość umowy stano-
wi kwota 128 971,75 zł brutto. Zadanie realizowane w systemie „buduj” z terminem realizacji do dnia 30.12.2020 r.

Poziom dofinansowania projektu kształtuje  się na poziomie 73,71% kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej niż 
3 439 740,58 zł.
3. Gmina Nowe Brzesko jako partner projektu. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla 
Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w roku 2020 przystąpiła do realizacji i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii u Mieszkańców gminy.

Obecnie na terenie naszej gminy trwają montaże 81 instalacji, wiele z nich już działa i służy mieszkańcom. W ramach 
całego projektu zaplanowano montaż: 18 instalacji kolektorów słonecznych, 44 instalacji fotowoltaicznych, 16 kotłów na 
biomasę, 1 pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, 2 pompy ciepła instalacji CO.

II. „NADWIŚLANKA”
Gmina Nowe Brzesko w roku 2020 przygotowała wniosek o dofinasowanie dla zadnia: „Kompleksowa Budowa Budyn-

ku Klubu Sportowego „Nadwiślanka”, w wyniku pozytywnej oceny wniosku dnia 05.10.2020  r. pomiędzy gminą Nowe 
Brzesko a Ministerstwem Sportu i Turystyki została zawarta umowa o dofinasowanie na realizację  zadania pn.: „Budowa 
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego klubu „Nadwiślanka” w Nowym Brzesku w następującym zakresie rzeczowym: 
Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego klubu „Nadwiślanka” wraz z infrastrukturą techniczną” z dofinansowa-
niem  przez  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  (FRKF), w  ramach  programu  „Sportowa  Polska  –  Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, 

Inwestycje  2020

Szanowni Państwo!
Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 
w tym roku mają szczególny wydźwięk. 
Z powodu panującej pandemii nie zobaczymy się 
ze wszystkimi, żeby osobiście życzyć im zdrowia 
i szczęścia. Pomimo trudności w zachowaniu 
tradycji świątecznych być może właśnie teraz, 
bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby zadbać 
o więzi rodzinne i poczucie bliskości. 
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły. Z tej okazji 
życzymy Państwu, by ten świąteczny czas był pełen 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Życzymy Wam 
więc, byście pozostali w zdrowiu i by nie opuszczały 
Was siły i nadzieja, że ten zły czas pandemii minie. 
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie Wam jak najwięcej 
nadziei i poczucia satysfakcji.  

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 
Roku życzą:

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Brzesko
Krzysztof Madejski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Nowe Brzesko
Jan Polak

PODZIĘKOWANIA
Świąteczne iluminacje i piękna choinka od kilku już dni wprowadzają świąteczny klimat w Nowym Brzesku.  
Dziękujemy Pani Marzenie Komendzie z firmy Drew-Kom z Nowego Brzeska za podarowanie choinki, którą mogą 
podziwiać nasi mieszkańcy.
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Budowa-Przedszkola 
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wynosi: 1 585 056,00 zł; Minister udzielił Dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 786 900,00 zł. Dnia 04.12.2020 r. 
w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadnia, który  złożył najwyżej oceniona ofertę na kwotę  
1 040 508,03 zł.

III. FUNDUSZ SOŁECKI
W 2020 r. Gmina Nowe Brzesko zrealizowała wiele różnorodnych zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Zada-

nia zostały zlecone zgodnie z wnioskami, które złożyły Sołectwa i we współpracy z Sołtysami oraz Radnymi.
Dużą cześć środków zgodnie z życzeniem mieszkańców gminy przeznaczono na rozbudo-

wę oświetleń ulicznych w miejscach najbardziej  tego wymagających. Pozostałe zadania  to 
prace, remonty i zagospodarowania terenów przy świetlicach i terenach wiejskich, remizach 
OSP oraz drogach gminnych.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały 
na zadania polegające na rozbudowie i uzupełnieniu 
oświetlenia  ulicznego  w  miejscowościach  Hebdów 
– Kolonia, Grębocin, Sierosławice, Gruszów, Grębo-
cin, Rudno Dolne – Józefów oraz częściowo Szpitary 
i Nowe Brzesko. 

Sołectwo  Mniszów,  Mniszów  Kolonia,  Kuchary 
oraz Majkowice przeznaczyły środki Funduszu Sołeckiego na wykonie   ogrodzeń: 
ogrodzenie  przy  placu  zabaw  w Mniszowie,  ogrodzenie  przy  budynku  wiejskim 
w Mniszowie Kolonii, ogrodzenie  przy placu przeznaczonym na plac zabaw w Ku-
charach oraz ogrodzenie przy placu wiejskim w Majkowicach. W Kucharach zosta-
ło  również  zamontowane  kolejne  lustro  drogowe.  Pławowice  środki  przeznaczy-
ły na wykonanie  remontu części utwardzenia przy domu  ludowym polegającego 
na ułożeniu kostki betonowej. Sołectwo Hebdów Stary oraz Przybysławice swoje 
środki przeznaczyło na  remonty domów  ludowych  i drobne prace polegające na 
zagospodarowaniu placów przy tych domach ludowych. W Nowym Brzesku oprócz 
uzupełnienia oświetlenia ulicznego wykonano remont nawierzchni wjazdu do Remizy OSP polegający na położeniu kostki 
betonowej. W Szpitarach środki  zostały przeznaczone na uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zbieranie poboczy  i  czysz-
czenie rowów oraz przygotowanie terenu pod altanę, która ma stanąć na placu wiejskim przy remizie OSP. W Śmiłowicach 
w ramach środków Funduszu Sołeckiego została wykonana altana na placu przy świetlicy wiejskiej. Natomiast na terenie 
Rudna Dolnego – Kluczówki zgodnie z intencją mieszkańców zrealizowano cząstkowe naprawy nawierzchni dróg gminnych, 
zamontowano bariery ochronne oraz oznakowanie – słupki przy drodze gminnej.

Altana w Śmiłowicach

Remont świetlicy Sołectwo Hebdów Stary

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Nowe Brzesko otrzymała promesę

Spotkanie z sekretarzem stanu

Prof. Włodzimierz Bernacki nowym Wiceministrem Nauki

Spotkanie z Wojewodą Małopolski 
w Gminie Nowe Brzesko 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała 698 194,00 zł na wydat-
ki majątkowe i remontowe w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz 
tego otrzymaliśmy 2 mln  250  tys.  zł.  na  inwestycje,  które 
zostaną zrealizowane ze środków ww. funduszu:
•	 Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejsco-
wości Śmiłowice.

Planowana  inwestycja  przewiduje  przebudowę  rowu 
doprowadzającego wody opadowe od przepustu pod drogą 
krajową nr 79 bezpośrednio do  rzeki Wisła.  Inwestycja na 
etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji projekto-
wej. Przyznane środki finansowe dla gminy na to zadanie: 
630 000,00 zł.
•	 Budowa systemu odwodnienia ul. Św. Huberta w No-
wym Brzesku – I etap.

W  ramach  inwestycji  planuje  się  budowę:  Kanalizacji 
deszczowej  w  technologii  rurowej  o  dł.  ok.  240  mb  oraz 
w technologii rowu otwartego wraz z przepustami na nowo 
wybudowanym rowie o dł. 260 mb. Gmina posiada doku-

mentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. Przyznane 
środki finansowe dla gminy na to zadanie: 720 000,00 zł.
•	 Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy 
Ochotniczej straży Pożarnej w Szpitarach. 

W  ramach  projektu  planuje  się  wybudowanie  budyn-
ku  z  jedną  kondygnacją  naziemną,  niepodpiwniczonego. 
Przyznane środki finansowe  dla gminy na to zadanie: 900 
000,00 zł.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Mateusza 
Morawieckiego Premiera RP, Pana prof. Włodzimierza Ber-
nackiego Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana 
Łukasza  Kmity  Wojewody  Małopolskiego  oraz  Pana  Józe-
fa  Leśniaka  Wicewojewody  Małopolskiego  za  otrzymane 
wsparcie w realizacji inwestycji mających istotny wpływ na 
zapobieganie  klęskom  żywiołowym,  które  przez  wiele  lat 
utrudniały życie naszym mieszkańcom. Jesteśmy pewni, że 
tak ważne dla nas wszystkich inwestycje, przyczynią się do 
poprawy życia mieszkańców i rozwoju Gminy i Miasta Nowe 
Brzesko.

Gmina Nowe Brzesko otrzymała środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W dniu 26 października 2020 roku Gmina Nowe Brzesko otrzyma-

ła promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. 
Remont drogi gminnej „ul. Polna” nr 160689 K w miejscowości Nowe 
Brzesko  w  km  0+600  –  0+856.  Wysokość dotacji wynosić będzie  
210 000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udziele-
niu zamówienia publicznego.

Promesę  Gmina  otrzymała  z  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych 
i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego Łukasza 
Kmity. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Krzysztof Madej-
ski dziękuje Panu Wojewodzie za podejmowanie w tym niełatwym dla 
nas czasie działań na rzecz wsparcia samorządów.

W dniu 25 czerwca br. w Gminie Nowe Brzesko gościliśmy Pana Jacka Osucha 
– Sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu oraz pełnomocnika rządu ds. infrastruk-
tury sportowej.

Spotkanie dotyczyło złożonego przez gminę wniosku w sprawie rozbudowy in-
frastruktury sportowej klubu sportowego LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko. W spo-
tkaniu uczestniczył również pan prof. Włodzimierz Bernacki – Senator RP oraz Pan 
Krzysztof Madejski – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

DZIĘKUJEMY PANU MINISTROWI  ZA  ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA NA 
RZECZ POPRAWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W NASZEJ GMINIE. 

W dniu 15.09.2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbyło się spo-
tkanie,  w  którym  uczestniczyli  Senator  RP  Pan  prof. Włodzimierz  Bernacki, Wo-
jewoda Małopolski  Pan  Łukasz Kmita oraz  radni powiatowi Panowie –  Stanisław 
Mierzwa i Paweł Leśniak.

Tematem spotkania było omówienie projektów  i planów rozwojowych Gminy 
i Miasta Nowe oraz samorządów powiatów proszowickiego  i bocheńskiego.  Jako 
burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko serdecznie dziękuję uczestnikom spotkania 
za rzeczową i merytoryczną dyskusję.

W związku z powołaniem Pana na stanowisko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz na Pełnomocnika ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki 

serdecznie gratuluję objęcia przez Pana tych stanowisk, 
życząc jednocześnie wytrwałości i powodzenia w realizacji zadań związanych z pełnieniem tychże funkcji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Krzysztof Madejski

Szanowny Pan 
prof. Włodzimierz Bernacki 

Senator RP



GAZETA  NOWOBRZESKA  63/2020 GAZETA  NOWOBRZESKA  63/20206 7

Fotorelacja z otwarcia PSZOK w Nowym Brzesku

Punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych

Serdecznie dziękujemy Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Łukaszowi Smółce oraz Zarządowi Woje-
wództwa Małopolskiego za wsparcie finansowe w budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Nowym Brze-
sku, który będzie służył wszystkim mieszkańcom w dbaniu o środowisko naturalne.

W środę, 2 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całkowity koszt budo-
wy PSZOK to 1 213 266,10 zł z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 814 381,22 zł a dofinansowanie stanowi 85% kosztów 
kwalifikowanych tj. 692 224,00 zł. W wyniku inwestycji powstał budynek służący pracownikowi obsługującemu PSZOK jako biuro 
z zapleczem socjalnym, oraz warsztat z  lamusownią, a także zadaszona wiata nad kontenerami. W skład zadania weszło rów-
nież zagospodarowanie terenu w postaci jego utwardzenia, przyłącza do infrastruktury sieciowej, budowa oświetlenia solarnego 
i ogrodzenia jak również zakup wyposażenia, tj. wagi, i wyposażenia obiektu magazynowo-biurowego z lamusownią. Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany jest w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej i jest dostępny dla miesz-
kańców naszej Gminy dwa razy w tygodniu, środę w godzinach od 10.00 do 18.00, oraz sobotę w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia odbiór: 
1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
2) zużytych baterii i akumulatorów, 
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nie przekraczającej na nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „du-
żych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna).
5) zużytych opon z pojazdów o masie do 3,5 w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,

6) bioodpadów w ilości nie przekraczającej 100 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy, 
7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie przekraczającej 200 kg na nieruchomość 
na rok kalendarzowy,
8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 
9) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria-
łowe, 
10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
11) tekstyliów i odzieży, 
12) popiół, 
13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa domowych w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Oddający odpady ma obowią-
zek samodzielnego rozładowania oddawanych odpadów. Do punktu przyjmowane są jedynie odpady komunalne wytworzone 
na terenie gminy Nowe Brzesko od zdeklarowanych osób. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana będzie wypełnić 
formularz przekazania odpadów (stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/160/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko) oraz okazać 
się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku, gdy odpady dostarcza osoba inna niż użytkownik nieruchomości 
pisemne upoważnienie (stanowiące załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/160/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko). Uwaga: odpady 
zielone przyjmowane są wyłącznie od użytkownik nieruchomości, który zadeklarował iż nie posiada kompostownika. Więcej 
informacji dotyczących PSZOK znajdziecie Państwo w uchwale nr XXII/160/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie określania 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

(RIiR, RK)

Powszechny Spis Rolny

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Dziękujemy rolnikom za udział w Powszechnym Spisie Rolnym
1 grudnia zakończył się Powszechny Spis Rolny, który trwał od 1 września do 30 listopada 2020 r. Najważniejsze cele 

Powszechnego Spisu Rolnego to: zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodar-
stwach domowych; dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt 
gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych; analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat; 
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych; aktualizacja 
statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakre-
su rolnictwa w kolejnych latach. 

Dziękujemy wszystkim rolnikom z Gminy i Miasta Nowe Brzesko, którzy poświęcili swój czas na wzięcie udziału w Po-
wszechnym Spisie Rolnym. W państwach członkowskich ONZ badanie to jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Zebrane dane spisowe są kluczowe 
podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa oraz tworzenia nowych projektów rozwojowych dla rolników z naszej gminy 
oraz Województwa Małopolskiego. 

Gminne Biuro Spisowe 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
2020  r.  poz.  1439),  gminy mają obowiązek prowadzenia  ewidencji  zbiorników bezodpływowych na nieczystości  płynne 
(szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje osoby, które do chwili obecnej nie wypełniły 
stosownego zgłoszenia o konieczności zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki 
zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul Krakowska 44, w pok. nr 14 lub na stronie interne-
towej www.nowe-brzesko.pl. W przypadku niezłożenia  zgłoszenia upoważniony pracownik urzędu wraz  ze  strażnikiem 
miejskim dokona kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne,  jak również zawartych 
umów oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Kontrole rozpoczną się  jeszcze w grudniu. W związku  
z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
są obowiązani do udokumentowania w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadają-
cego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

(RK)
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Miesiąc kwota z przetargu 
(brutto)

kwota z faktury brutto
(za rzeczywistą ilości 

odpadów przekazanych 
przez mieszkańców)

Środki brakujące 
do zapłacenia faktury

Wolne środki 
po zapłaceniu faktury

luty 119 633,28 119 343,07 0 zł 290,21 zł

marzec 119 633,28 194 212,95zł 74 579,67 zł 0 zł

kwiecień 119 633,28 167 965,23 zł 48 331,95 zł 0 zł

maj 116 040,15 103 031,29 0 zł 13 008,86 zł

czerwiec  116 040,15 119 575,46 3 535,31 zł 0 zł

lipiec 116 040,15 241 885,61 125 845,46 zł 0 zł

Razem 707 020,29 946 013,61 252 292,39 zł 13 299,07 zł

W dniu 21 sierpnia 2020 roku do Radnych została wysłana analiza dochodów i wydatków z zakresie gospodarki odpada-
mi mówiąca o konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel w budżecie. 

W dniu 30 października Rada Miejska Nowe Brzesko po zapoznaniu się z założeniami do kolejnego przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdzie ilość oddawanych odpadów jest znacznie wyższa niż w roku poprzednim 
uchwałą nr XXII/162/20 zdecydowała, iż od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy za odbiór odpadów zapłacą 30 zł od osoby 
(jeśli posiadają kompostownik). 34 zł od osoby (bez kompostownika).  

(RK)

I Piknik Ekologiczny za nami

 Inwentaryzacja ogrzewania budynków 
na terenie Gminy Nowe Brzesko

26 września br. na terenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku oraz Placu Wolności w ra-
mach projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko” reali-
zowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych  i  Inwestycyjnych, odbył się  I Piknik Ekologiczny. Wydarzenie spotkało 
się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Naszym głównym celem 
była edukacja ekologiczna oraz dobra zabawa i uśmiech na twarzy najmłodszych. W zamian 
za przyniesione posegregowane odpady można było otrzymać dwie rośliny doniczkowe. Pra-
cownicy Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku wydali podczas pikniku 200 roślin a pra-
cownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku rozdawali zdro-
we owocowe przekąski. W czasie pikniku zebraliśmy 600 kg odpadów komunalnych. Dzięki 
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu MIKI, które odbiera z naszej gminy odpady komunalne, 
można było zapoznać się m.in. z prawidłową segregacją odpadów czy wziąć udział w quizach 
o  tematyce  ekologicznej. W  strefie dziecka  przygotowanej w budynku Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury  i Promocji, przez cały czas trwania pikniku Pani Sylwia Jęczmionek-Bożek 
(Animatorka dla dzieci) organizowała gry i zabawy dla najmłodszych.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko dziękuje wszystkim uczestnikom pikniku za udział 
w ekologicznym wydarzeniu,  które pokazało nam,  że  segregacja odpadów nie  jest  trudna 
i każdy z nas może mieć wpływ na to, jak wygląda nasze środowisko.

Sejmik  Województwa  Małopolskiego  uchwałą  Nr 
XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. przyjął aktualizację 
„Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-
skiego”. Na mocy w/w Uchwały Sejmik Województwa Ma-
łopolskiego nałożył na gminy m.in. obowiązek kontroli w za-
kresie  przestrzegania  przepisów  ochrony  powietrza  (m.in. 
kontrole palenisk domowych) przeprowadzenia inwentary-
zacji źródeł ciepła w budynkach znajdujących się na terenie 
Gminy  Nowe  Brzesko,  tym  samym,  zobowiązał  właścicieli 
wszystkich budynków na terenie danej gminy, zarówno wła-
ścicieli  indywidualnych gospodarstw domowych  jak  i pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą, do przekazywa-
nia  właściwym  urzędom  gminy/miasta  wszystkich  danych 
dotyczących budynków, niezbędnych do bieżącej aktualiza-
cji Bazy.

W  związku  z  powyższym  osoby,  które  nie  złożyły  sto-
sownych  ankiet  winny  niezwłocznie  dopełnić  obowiązku 
i dostarczyć ankietę do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brze-
sko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko. Równocześnie 
każda wykonana  przez  Państwa  inwestycja  polegająca  na: 
wymianie  starego  kotła,  wykonaniu  ocieplenia  budynku, 

wymianie  okien,  montażu  urządzeń  odnawialnych  źródeł 
energii  powinna być  zgłaszana do  tut. Urzędu. Ankiety  są 
dostępne  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta  Nowe  Brzesko  oraz 
na  stronie  internetowej www.nowe-brzesko.pl.  Pozyskane 
dane dokładnie określą potrzeby mieszkańców wojewódz-
twa, w tym również mieszkańców naszej gminy w zakresie 
dotyczącym wymiany starych kotłów, prowadzenia prac ter-
momodernizacyjnych  oraz  instalacji  odnawialnych  źródeł 
energii. Pomoże to przygotować i wdrożyć działania mające 
doprowadzić do ograniczenia niskiej emisji, a co za tym idzie 
poprawy jakości powietrza.

Przypominamy, iż każdy mieszkaniec naszego wojewódz-
twa do 31 grudnia 2022 roku zobowiązany jest do wymiana 
kotłów na węgiel  lub drewno, które nie spełniają żadnych 
norm emisyjnych. Osoby, które nie złożą stosownej ankie-
ty nie będą objęte dofinansowaniem przy wymianie źródeł 
ciepła oraz działaniach  termomodernizacyjnych, a w przy-
szłości będzie zobowiązane dokonać wymiany urządzeń we 
własnym zakresie.

(RK)

Nowa stawka opłat za odpady komunalne
Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Zmiany w przepisach oraz wzrost ilości odda-

wanych odpadów przez mieszkańców spowodowały, że konieczne były podwyżki w tym zakresie. Pierwszą bardzo istotną 
zmianą był sposób rozliczania się Gminy za usługę odbioru odpadów. Do końca 2019 roku Gmina rozliczała się za odbiór 
odpadów według miesięcznego ryczałtu bez względu na liczbę odebranych odpadów. Od stycznia 2020 roku zgodnie z no-
wymi przepisami Gmina zobowiązana była płacić za rzeczywistą ilości odebranych odpadów. Mając na uwadze zagrożenie, 
iż wysokość stawki jaką mieszkańcy płacili w 2019 roku za odbiór odpadów nie pozwoli pokryć rzeczywistych kosztów od-
bioru, w grudniu 2019 roku Rada Miejska przyjęła nowe wyższe stawki w wysokości 22 zł od osoby przy zastosowaniu 2 zł 
ulgi za kompostownik. Jednak już wówczas było wiadomo, że jeśli Gmina chce zbilansować dochody i wydatki w zakresie 
gospodarki odpadami opłata na jednego mieszkańca winna być na poziomie 24,39 zł. 

W dniu 30 grudnia 2019 roku odbył się przetarg, który miał wyłonić wykonawcę w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów. Przygotowując postępowanie przetargowe Gmina wzięła pod uwagę ilość odpadów jakie mieszkańcy oddali od 
grudnia 2018 roku do listopada 2019 roku. Ponieważ oferty złożone przez wykonawców były ponad dwukrotnie wyższe niż 
zakładano Burmistrz unieważnił przetarg ogłaszając kolejne postępowania przetargowe pierwsze na trzy miesiące oraz dru-
gie mające na celu wyłonić wykonawcę świadczącego usługę od maja 2020 do końca kwietnia 2021. W wyniku postępowań 
wyłoniony został wykonawca, a miesięczny koszt usługi ustalono w wysokości 119 633,27 zł. w miesiącach luty-kwiecień. 
Natomiast od maja 2020 do kwietnia 2021 w wysokości 116 040,15 zł. Ponieważ Gmina zobowiązana była płacić za rzeczy-
wistą ilość odebranych odpadów analiza w tym zakresie była robiona co miesiąc. O ile planowana kwota pokryła fakturę za 
luty tak już faktura za marzec była zdecydowanie wyższa niż planowano, bo w wysokości 194 212,95 zł. 

Debata nad nową stawką zaproponowaną przez urząd była długa. Większość Radnych na komisjach odrzuciła projekt 
i zaproponowała odmienne stawki na poziomie 30 zł stawki bazowej i 6 zł ulgi za kompostownik. Nowa stawka nie bilan-
sowała systemu finansowania gospodarki odpadami, dlatego Radni zaproponowali rezygnację z części zadań, w tym z re-
montu dróg gminnych w wysokości 150 000,00 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tzw. „powodziówek”, 
co stanowi 20% wkładu Gminy na realizację zadania o łącznej wartości 750 000,00 zł. Odbudowy rowu odprowadzającego 
wody z przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Mniszów Kolonia w wysokości 70 000,00 zł, oraz wprowadzenia 
oszczędności w administracji w kwocie około 30 000,00 zł (w tym likwidacja dzikich wysypisk i edukacja ekologiczna), co 
dało kwotę 250 000,00 zł, dlatego też do pełnego zbilansowania budżetu brakowało 24 496,00 zł, które zdjęto z działu 
„Oświata i wychowanie”. Od marca zauważono, że ilość odpadów jakie zaplanowano do oddania w ramach umowy jest 
zdecydowanie większa, co prezentuje poniższa tabela. 

APEL Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
INFORMUJ O POTRZEBUJĄCYCH!
Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko, bardzo proszę, abyśmy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie 

pandemii pamiętali o osobach samotnych, starszych,  potrzebujących pomocy. Jeśli ktokolwiek z Państwa wie lub dowie się 
o osobie, która nie może sama zrobić zakupów, kupić leków proszę o zgłoszenie tej sytuacji do Sołtysa, Radnego lub zadzwo-
nić do Urzędu pod numer: 12 385 26 55 lub 12 385 20 94.
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W dniu 15 grudnia 2020 roku odeszła  jedna 
z  najbardziej  zasłużonych  postaci  Ziemi  Nowo-
brzeskiej oraz w 100-letniej historii Klubu Spor-
towego  LKS  Nadwiślanka.  Urodził  się  w  1934 
roku  w  Nowym  Brzesku.  Mieszkańcy  Nowego 
Brzeska wspominają Pana Alfreda Bednarskiego 
jako  skromnego  i  pracowitego  człowieka,  który 
był dumny ze swej Małej Ojczyzny. Jak mało kto, 
przysłużył  się  dokumentowaniu  historii  swojej 
rodzinnej   miejscowości. W ciągu swojego życia wydał  różne 
opracowania o historii Nowego Brzeska i okolic. Przez wiele lat 
był piłkarzem i działaczem klubu LKS Nadwiślanka. 

Od początku lat 90-tych XX wieku, przez kilkanaście lat, był 
członkiem zarządu klubu  i  jego Wiceprezesem. Dzięki Niemu 
Nadwiślanka odnosiła największe sukcesy sportowe. Ponadto 
wspierał  klub  funduszami prywatnymi oraz pozyskując  spon-
sorów zewnętrznych. W 85-tą rocznicę powstania LKS Nadwi-
ślanka  (w 2006  roku)  razem  z  bratem Stanisławem, wykonał 

niezmiernie  ciężką  pracę w  poszukiwaniu  zdjęć 
i  innych  materiałów  dotyczących  działalności 
klubu. 

Jesteśmy  wdzięczni  Panu  Alfredowi  Bed-
narskiemu,  że  przybliżył  wielu  pokoleniom 
nieznaną  historię  Gminy  Nowe  Brzesko  opi-
saną  na  kartach  dwóch  Monografii  Zie-
mi  Nowobrzeskiej.  W  2009  roku  był  jedną 
z  najbardziej  aktywnych  osób,  które  przyczy-

niły  się  do  odzyskania  praw  miejskich  dla  Nowego  Brzeska.  
Śp. Alfred Bednarski pochowany został 21 grudnia 2020 r. na 
cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. 

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Krzysztof Madejski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Polak
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

zdj. Dziennik Polski

Pożar w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku Wspomnienie Mariana Mackiewicza 

Wspomnienie Alfreda Bednarskiego

Ogólnopolska akcja „Wspieraj Seniora”

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG 
NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 

2020/2021

W dniu 8. grudnia 2020 r. w budynku Szkoły Podstawo-
wej  im. Marii  Konopnickiej w  Zespole  Przedszkolno-Szkol-
nym w Nowym Brzesku miał miejsce pożar  instalacji elek-
trycznej. W związku z tym w okresie od  9. grudnia 2020 r. 
do 11. grudnia 2020 r. zajęcia w oddziałach przedszkolnych 
funkcjonujących w Szkole były zawieszone Decyzją Dyrekto-
ra ZPS w Nowym Brzesku za zgodą Organu Prowadzącego 
Szkołę. Obecnie od 14. grudnia 2020 r. Zarządzeniem Bur-

DROGA KRAJOWA NR 79 SANDOMIERZ – KRAKÓW
Konsorcjum Firm
ReDrog s.c. Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MADROCAR,
ZPUH Wojciech Krzyżak
tel. 723-904-549, 14 651-37-47

DROGA WOJEWÓDZKA NR 775 PROSZOWICE – NOWE 
BRZESKO
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
p.o. Kierownik Rejonu – Tomasz Dąbrowski
tel. 12 386-38-30, 609-704-884, 519-508-533
Wykonawca robót:
Konsorcjum AVR Sp. z o.o., ul. J. Dietla 93/4, 31-031 Kraków
przedstawiciel Wykonawcy – Lucjan Ordys
tel. 502-168-212, 12 388-39-61

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO
Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach, z/s Jakubowice
Kierownik ZDP Jakubowice – Janina Krzek
tel. 12 386-20-13, czynny w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00
od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w dni wolne 
od pracy całodobowo czynne 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Nowym Brzesku przystąpił  do  realizacji  Programu  koordynowanego 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób, które ukończyły 70 lat, pozostają w domu i nie są w stanie samodzielnie zaspo-
koić swoich podstawowych potrzeb, np. zakupić artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy artykuły higieniczne, 
nie mogą też liczyć na wsparcie rodziny w tym zakresie. Zgodnie z założeniami programu, Seniorzy mogą zadzwonić na spe-
cjalną infolinię 22 505 11 11 aby poinformować, że potrzebują pomocy. Następnie skontaktuje się z Seniorami pracownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, który weryfikuje zgłoszenie i ustala szczegóły dotyczące 
wsparcia. Co ważne, koszt dostarczonych zakupów pokrywa Senior. Mieszkańcy Gminy Nowe Brzesko mogą kontaktować 
się również bezpośrednio z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, dzwoniąc 
pod numer telefonu: 12 385 26 55 w godzinach od 7.30 do 15.30. Program trwa do 31 grudnia 2020 r.

W okresie realizacji programu, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko będą pojawiać się na bieżą-
co aktualizowane informacje dotyczące wsparcia dla osób starszych. Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych 
od Wojewody w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. 

(MGOPS)

Ostatnie pożegnanie od Rady Miejskiej Nowego 
Brzeska i mieszkańców wsi Śmiłowice
Pogrążona w smutku Rodzino.

Żegnamy dzisiaj Mariana Mackiewicza, jedne-
go  z  najbardziej  znamienitych  obywateli  Śmiło-
wic i gminy Nowe Brzesko. Marian był wyjątkową 
osobowością. Wszyscy go znali z wielkiej energii, 
temperamentu  i pracowitości. Był szczery, kole-
żeński, a w kontaktach bardzo bezpośredni. Był 
lubiany. Umiał skupić ludzi wokół spraw, o które walczył. Był ca-
łym sercem oddany pracy społecznej na rzecz Naszej małej Oj-
czyzny. Nie sposób wymienić wszystkich Jego zasług i dokonań 
na rzecz Śmiłowic oraz Gminy Nowe Brzesko. Będąc wielolet-
nim radnym wsi Śmiłowice, Komendantem Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Nowego Brze-
ska, nie szczędził trudu i czasu na rozwiązywanie lokalnych pro-
blemów. Mimo, że ponad dziewięć  lat  temu niespodziewana 
choroba gwałtownie wyrwała go z aktywnego życia, to w tym 
życiu nadal uczestniczył. Uczestniczył poprzez pamięć,  szacu-
nek  i uznanie mieszkańców. Przez  te dziewięć  lat, nas  samo-
rządowców rozliczał z naszej pracy i naszych dokonań. Dzisiaj, 
My samorządowcy, dziękujemy Ci za możliwość odwołania się 
do Ciebie, jako wzoru do naśladowania w działalności społecz-
nej. Składamy Ci hołd  i podziękowania. Będziesz żył w naszej 
pamięci.

Rodzinie  składamy  kondolencje  i  najszczersze  wyrazy 
współczucia.

W imieniu Rady Miejskiej Nowego Brzeska
Przewodniczący Jan Polak

Wspomnienie Śp. Mariana Mackiewicza
W sobotę 12 grudnia 2020 r. w wieku 68  lat odszedł Ma-

rian Mackiewicz ze Śmiłowic. Uczestniczył w komitetach budo-
wy: Sali gimnastycznej w Sierosławicach, Szkoły Podstawowej 
w Sierosławicach oraz Remizy strażackiej OSP w Śmiłowicach. 

mistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko oddziały przedszkolne 
czasowo do odwołania funkcjonują w budynku Szkoły    im. 
Henryka Sienkiewicza w Mniszowie. Burmistrz Gminy  i Mia-
sta Nowe Brzesko razem z Dyrektorem Zespołu Przedszkol-
no-Szkolnego  podjęli  wszelkie  niezbędne  działania w  celu 
usunięcia  powstałych  po  pożarze  szkód.  Informacje  w  tej 
sprawie będą udostępniane na stronie internetowej Szkoły 
i Gminy.

nr tel.: 12 368-90-43, 512-283-341, 694-364-790, 
502-011-253
Wykonawca robót:
Firma PPHU W. Lewicki, K. Stępień, J. Krzemiński, 
T. Stępień Sp. J.
ul. Moniuszki 5, 32-130 Koszyce, tel. 516-169-552
umowa obowiązuje w sezonie 2020/2021; 2021/2022

DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO
Wykonawca robót:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa
Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
tel. 690-189-738 – Dyspozytor w Firmie Krystian Misiaszek 
Firma Usługowa

TELEFONY POMOCNICZE:
Koordynatorzy  z  ramienia  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Nowe 
Brzesko w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych:
Magdalena Lachla 
tel. 12 385-21-43
Agnieszka Turalińśka-Grucela, 
tel. 12 385-01-09, 509-558-686

Były Radny Rady Gminy Nowe Brzesko w latach 
1994-1998,  1998-2002,  2002-2006,  2006-2010. 
Pierwszy  przewodniczący  Rady Miejskiej  Nowe 
Brzesko po odzyskaniu praw miejskich Nowego 
Brzeska – 01.01.2011 roku w latach 2010-2014. 
Działacz polityczny PSL – Członek Zarządu Powia-
towego w  Proszowicach,  Prezes  Zarządu Gmin-
nego  PSL w Nowym Brzesku.  Działacz  strażacki 
– były członek prezydium ZOM-G ZOSP RP w No-

wym Brzesku, wieloletni naczelnik OSP KSRG w Śmiłowicach. 
Ostatnie  pożegnanie  miało  miejsce  w  czwartek  17  grudnia 
2020  r. w Kościele Parafialnym w Sierosławicach.  Śp. Marian 
Mackiewicz spoczywa na cmentarzu w Hebdowie.

dh Józef Krosta, ZOM-G ZOSP RP, 
Rada Miejska Nowego Brzeska

Ostatnie pożegnanie od Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Ze  smutkiem  przyjęliśmy  wiadomość  o  śmierci  działacza 

społecznego  Pana Mariana Mackiewicza.  Mieszkańcy  Gminy 
Nowe Brzesko wspominają go  jako osobę bardzo angażującą 
się w wiele spraw społecznych oraz poświęcającą dużo sił i cza-
su na rozwiązywanie lokalnych problemów. Święty Jan Paweł II 
pisał, że „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.” Takie osoby jak Pan Marian Mackiewicz powinny być 
dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w rozwoju Naszej 
małej  Ojczyzny.  Pamiętajmy,  że  bez  działania  społeczeństwa 
świat nadal stałby w miejscu, a znane nam innowacje i projek-
ty byłyby tylko sennymi marzeniami.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Krzysztof Madejski
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko

zdj. Dziennik Polski
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Pomoc dla Szpitala w Proszowicach

Pomoc producentom chryzantem

Zakończenie akcji „Spełniamy gwiazdkowe marzenia”

Współpraca stowarzyszeń z E.O. CENOMA
Organizatorzy  zbiórki  #STRAŻACYMEDYKOM,  która  od-

była  się  26  kwietnia  br.  w  Hebdowie,  dziękują  wszystkim 
mieszkańcom  za  udział  w  zbiórce  oraz  informują  o  tym, 
iż  pieniądze  zostały  wpłacone  a  na  rzecz  Szpitala  w  Pro-
szowicach.  Do  akcji  #STRAŻACYMEDYKOM  przyłączyli  się: 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hebdowie, Sto-
warzyszenie  Koła  Gospodyń  w  Hebdowie,  Radni,  Sołtysi, 
Rady sołeckie wsi Hebdów oraz mieszkańcy Hebdowa. Przy-
pominamy,  że  do  zaplombowanej  skarbonki  umieszczonej 
w  samochodzie  strażackim,  którą  przewozili  strażacy  OSP 
w Hebdowie mieszkańcy w kopertach przekazywali pienią-
dze a całą akcję przeprowadzono z zachowaniem szczegól-
nych środków ostrożności w czasie pandemii koronawirusa. 
Wszystkie zebrane środki finansowe w wysokości 5850 zł 
zostały wpłacone na konto Szpitala w Proszowicach.

Podsumowanie akcji: Organizatorzy zbiórki

Od dnia 6 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy 
producentom  chryzantem,  którzy  nie  sprzedali  tych  kwia-
tów w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią 
COVID-19.  Producenci  mogli  przekazywać  niesprzedane 
kwiaty organizacjom pozarządowym, jednostkom samorzą-
du terytorialnego i innym instytucjom publicznym. Za prze-
kazane kwiaty producenci otrzymają wsparcie finansowe ze 
strony państwa.  W Gminie Nowe Brzesko chryzantemy od 
producentów odebrali – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Szkoły  i wsi Mniszów, Koło Gospodyń Wiejskich  ze Szpitar 
oraz Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Kwiaty ozdobiły 
kapliczki, miejsca  pamięci  narodowej  oraz  place  i  obiekty 
użyteczności publicznej.

Zdjęcie: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Stowarzyszenie  na  rzecz  rozwoju  Szkoły  i  wsi  Mniszów 
w dniach od 18 listopada do 5 grudnia 2020 roku przepro-
wadziło  zbiórkę pieniędzy na  zakup wymarzonych prezen-
tów  oraz  słodyczy  dla  najbardziej  potrzebujących  dzieci 
z naszej gminy. Charytatywna akcja pn. „Spełniamy gwiazd-
kowe marzenia” była prowadzona na Facebooku i poruszyła 
wiele serc. Zainteresowane osoby udziałem w aukcjach oraz 
organizatorzy mogli wystawiać przedmioty bądź usługi, któ-
re po zakończeniu licytacji i dokonaniu wpłaty na specjalne 
konto zrzutka.pl, trafiały do nowych właścicieli. 

Dzięki wspólnym działaniom Stowarzyszenia na rzecz Roz-
woju Szkoły  i wsi Mniszów oraz Miejsko-Gminnego Ośrod-

Podpisanie  umów  na  realizację  zadań  w  ramach  pro-
jektów grantowych ogłoszonych oraz finansowanych przez 
Nadwiślańską Grupę Działania  „E.O.  CENOMA” odbyło  się 
w dniu 6 sierpnia 2020 r. w Hotelu Kasztel w Rzezawie. Wy-
łonionymi w konkursie grantobiorcami m.in. z Gminy Nowe 
Brzesko zostali: Międzyszkolny Klub Sportowy „Sportowiec”, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin oraz KGW Majkowi-
ce.
„Rodzinny bieg amatorski”

W  imieniu  Stowarzyszenia Międzyszkolny  Klub  Sporto-
wy „Sportowiec” dwustronną umowę o powierzenie grantu 
podpisała  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Sierosławicach 
Pani Teresa Boruta z Lokalną Grupą Działania E.O. CENOMA.  
Powyższa umowa zakłada powierzenie grantu na organiza-
cje rodzinnego biegu amatorskiego w Gminie Nowe Brzesko 
na kwotę 20 000,00 zł z czego 19 000,00 zł to pozyskane 
środki z Unii Europejskiej.

Przewidywany  termin  realizacji wydarzenia  to  przełom 
lipca  i  sierpnia  2021  r.  Stowarzyszenie  będzie  realizować 
wydarzenie w porozumieniu  z KGW w Szpitarach, którego 
członkinie  uprzednio  przygotowane  przekąski  będą  poda-
wać na ekologicznych – biodegradowalnych talerzach, które 
też będzie można spożyć.
„Z tradycją w nowoczesność – poznajemy ekologiczne spo-
soby spędzania wolnego czasu, dbamy o zdrowie i wiejskie 
gospodarstwo domowe”

W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grębocin dwu-
stronną  umowę  o  powierzenie  grantu  podpisała  Prezes 
Stowarzyszenia Pani Renata Chmurzyńska z Lokalną Grupą 
Działania E.O. CENOMA. Powyższa umowa zakłada powie-
rzenie  grantu  na  organizacje  szeregu  imprez  i warsztatów 
ekologicznych na kwotę 9 822,80 zł.,  która w  całości  po-
zyskana  jest  ze  środków Unii  Europejskiej.  Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Grębocin realizuje projekt z partnerem – Klub 

Sportowy Grębocin. Przewidywany termin realizacji grantu 
to lipiec i sierpień 2021 r. 
„Promocja turystycznego i historycznego dziedzictwa Gmi-
ny i Miasta Nowe Brzesko oraz regionu LGD – regionalne 
smaki, tradycja, kultura i walory lokalne”

W  imieniu  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Majkowicach 
dwustronną  umowę  o  powierzenie  grantu  podpisały  Pre-
zes  KGW  Pani  Barbara  Olszewska  i Wiceprezes  KGW  Pani 
Agata Wróblewska  z  Lokalną  Grupą  Działania  E.O.  CENO-
MA. Powyższa umowa zakłada powierzenie grantu na wy-
danie materiałów promocyjnych o promocji  turystycznego 
i historycznego dziedzictwa Gminy  i Miasta Nowe Brzesko 
oraz  regionu LGD na kwotę 33 245,80 zł.,  która w całości 
pozyskana jest ze środków Unii Europejskiej. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Majkowicach  realizuje  projekt  z  partnerem – 
Stowarzyszenie Śmiłowiczanki. Przewidywany termin reali-
zacji grantu to 2021 r.  

Gratulujemy tegorocznym grantobiorcom oraz zachęca-
my wszystkich mieszkańców  do  uczestnictwa w  planowa-
nych przedsięwzięciach.

ka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku,  który przekazał 
organizatorom  akcji  dane  kontaktowe  do  najbardziej  po-
trzebujących pomocy rodzin, można było spełnić marzenia 
wielu dzieci. Efektem zaangażowania tak wielu osób w akcję 
jest zebranie kwoty 8141 zł oraz przygotowanie 86 paczek 
zawierających  nie  tylko  zabawki,  odzież  czy  słodycze  oraz 
wiele rzeczy przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały 
udział w akcji i sprawiły, że te święta dla najmłodszych 
mieszkańców gminy będą wyjątkowe. 

Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie: 
www.facebook.com/stowarzyszenie.mniszow
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„Nowa rzeczywistość w ŚDS Gruszów” Nigdy nie jest za późno na rozwijanie pasji

100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

Rok 2020 zaskoczył  ludzi na całym świecie. Musieliśmy 
uczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Działalność środowi-
skowych domów samopomocy, tak jak wielu innych ośrod-
ków wspierających na co dzień osoby potrzebujące, została 
całkowicie zmieniona na skutek panującego zagrożenia wy-
nikającego z pandemii koronawirusa. 

W  dniu  12  marca  2020  roku  zawieszono  działalność 
środowiskowych  domów  samopomocy.  Uczestnicy  ŚDS 
Gruszów  zostali  poinformowani  przez  Zespół  Wspierają-
co-Aktywizujący  Domu  o  zaistniałej  sytuacji,  przyczynach 
zamknięcia  placówki,  zagrożeniach wynikających  z  prowa-
dzenia  dalszych  zajęć.  Dla  wielu  naszych  podopiecznych 
był to ogromy szok. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, 
w Domu pełnym ludzi, życia, rozmów, śmiechów i codzien-
nych problemów nagle zapanowała cisza i pustka. Zawiesze-
nie zajęć w ŚDS dla uczestników było zaskoczeniem, czuli się 
zdezorientowani i zagubieni.

Sytuacja  taka  trwało  ponad  dwa  miesiące.  Do  ośrod-
ka  powróciliśmy  25 maja  2020  r.  Przyszedł  czas  na  nowe 
otwarcie  i  naukę  codziennego  funkcjonowania  w  nowych 
realiach. Zostały wprowadzone rozwiązania mające na celu 
zapewnienie  z  jednej  strony  ciągłości  działania  placówek, 
a z drugiej kontynuacji wsparcia ich uczestników. Staraliśmy 
się znaleźć złoty środek pomiędzy zadbaniem o bezpieczeń-
stwo  i  komfort  psychiczny  uczestników  a  podtrzymaniem 
wartości  tworzenia  wspólnoty  i  przynależności  do  grup. 
Środowiskowe domy samopomocy musiały zastosować się 
do wytycznych sanitarnych i zaproponować użytkownikom 
nowe zasady działania.

Do października zajęcia odbywały się zgodnie z wymoga-
mi sanitarnymi, prowadzone były w małych, niezmiennych 
grupach, do których przypisani byli stali terapeuci. W ciągu 
dnia w placówce przebywało około połowy uczestników. Co-

Przykład mieszkańca Ziemi Nowobrzeskiej pokazuje,  że 
marzenia  się  spełniają.  Wiersz  „Boulder  and  dust”  (Głaz 
i  pył)  pana  Jacka  Fidali  z  Mniszowa  został  opublikowany 
w „Bharath Vision” – międzynarodowym magazynie literac-
kim, który publikuje m.in. twórczość noblistów oraz począt-
kujących poetów będących nadzieją współczesnego świata 
poezji. Serdecznie gratulujemy Panu Jackowi sukcesów i ży-
czymy wydania kolejnego tomiku wierszy.

***
Głaz i Pył

Dla kogoś w życiu przenosisz góry
i wielkie głazy usuwasz z dróg,
aby w swym trudzie ludzkich problemów
do wybranego celu dojść mógł.

Jak tylko możesz czynem pomagasz
i dobrym słowem dodajesz sił,
by choć na chwilę z twarzy twych bliskich
zmartwienie, smutek na moment znikł.

Lecz w twym staraniu jest to pytanie
czy gdybyś TY w potrzebie był
czy ten któremu dawałeś serce
zdmuchnął przed Tobą, by chociaż PYŁ.

***

„NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT” to teledysk przygotowany z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II przez Grupę 
Wokalno-Aktorską AGT  z  Rudna Dolnego pod patronatem Burmistrza Gminy  i Miasta Nowe Brzesko  i  przy współpracy 
z Gminą Nowe Brzesko, a z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie .
Wokale: Grupa Wokalno-Aktorska AGT z Rudna Dolnego Gminy Nowe Brzesko
Przygotowanie: Agata Gąsiorowska-Twaróg oraz Renata Kamoda
Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Marek Dutkiewicz Produkcja 
muzyczna (Nagranie wokali, mix) 
Zespół Muzyczny Arian – Marcin 
Twaróg 
Produkcja teledysku: Emilia Pietras, 
Adam Psica
Pod Patronatem Burmistrza i przy 
współpracy z Gminą Nowe Brzesko
Z inicjatywy: Instytut Dialogu Mię-
dzykulturowego im. Jana Pawła II 
w Krakowie
Teledysk dostępny jest na kanale 
AGT – STAW TALENTÓW na YouTube. 

dziennie  zajęcia  rozpoczynały  się od przypomnienia  zasad 
sanitarnych, zwiększono również częstotliwość realizowania 
treningów profilaktyki  zdrowia  i  higieny. Mimo,  że musie-
liśmy zrezygnować z   wielu form terapii takich jak treningi 
kulinarne,  wyjazdy,  wycieczki,  czy  spotkania  integracyjne, 
uczestnicy bardzo cieszyli się, że mogli wrócić do ośrodka.

Niestety 16 października ponownie zawieszono działal-
ność  środowiskowych  domów  samopomocy.  Pracownicy 
ŚDS  Gruszów  stanęli  na  wysokości  zadania  i  wypracowali 
nowe metody pracy i kontaktu z uczestnikami i ich rodzina-
mi. Kierownik oraz personel postanowili wprowadzić szereg 
nowych  rozwiązań,  który  pozwoliłby  kontynuować  pracę 
z naszymi podopiecznymi. W celu utrzymania stałego kon-
taktu oraz  stałego monitorowania  stanu zdrowia oraz  sta-
nu  psychicznego  naszych  uczestników  podjęliśmy  decyzje 
o zorganizowaniu dowozu obiadów naszym podopiecznym 
(z  31  osób  aż  27  wyraziło  chęć  otrzymywania  posiłków). 
Spowodowało  to,  że  mamy  stały  kontakt  z  uczestnikami. 
Pracownicy  robią  zakupy  osobom,  które  nie  są  w  stanie 
zrobić tego samodzielnie. Terapeuci oraz Pani psycholog są 
w stałym kontakcie telefonicznym z podopiecznymi ośrodka 
oraz  z  członkami  ich  rodzin. W  celu  podtrzymania  aktyw-
ności  naszych  uczestników  organizujemy    dla  nich  różne 
konkursy  min.  konkurs  kolęd  i  pastorałek,  konkurs  ozdób 
bożonarodzeniowych czy pieczenia pierniczków. Niedawno 
odwiedził ich również prawdziwy Mikołaj. Uczestnicy zajęć 
ŚDS Gruszów bardzo tęsknią za wspólnymi spotkaniami, dla-
tego  też mamy nadzieje,  że  już wkrótce wszyscy wspólnie 
będziemy mogli się zobaczyć  w naszym wyjątkowym Domu.

Zespół Terapeutyczny ŚDS Gruszów
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Podsumowanie konkursu ,,Mikołajkowe rymowanki”

Projekt Zdalna Szkoła+ w Gminie Nowe Brzesko

Aktywność uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Mniszowie w roku szkolnym 2020/2021

E.O. CENOMA 
przedłuża 

konkurs fotograficzny!

W dniu 4 grudnia 2020 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się podsumowanie 
konkursu pt. „MIKOŁAJKOWE RYMOWANKI”. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i ak-
tywności twórczej dzieci poprzez tworzenie rymowanek. Konkurs polegał na samodzielnym ułożeniu przez uczestnika co najmniej 
6-wersowej rymowanki związanej z postacią Świętego Mikołaja.

Na konkurs wpłynęło łącznie 23 prace. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz świąteczny upomi-
nek. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

(M-GCKiP)
Zapraszamy  do  obserwowania  działalności  oraz  organizowanych  konkursów  dla  dzieci  i  młodzieży,  stowarzyszeń  przez  

M-GCKiP w Nowym Brzesku na stronie internetowej: www.centrumkulturynowebrzesko.pl

W  ramach  projektu  Zdalna  Szkoła+,  uruchomionego 
przez  Ministerstwo  Cyfryzacji  w  związku  z  epidemią  ko-
ronawirusa  COVID-19,  Gmina  Nowe  Brzesko  dwukrotnie 
otrzymała  środki  finansowe  na  zakup  sprzętu  do  szkół:  no-
wych  komputerów  przenośnych  laptopów  –  pierwsza  tran-
sza  środków  finansowych  to  kwota  60.000,00  druga  zaś  to  
44 999,85 zł. W ramach tego projektu kupiono do szkół w na-
szej gminie – 37 nowych laptopów. Wysokość przyznawanych 
kwot  była  zależna  od  liczby  uczniów  w  danym  samorządzie 
oraz liczby rodzin wielodzietnych.
W tym roku pozyskano środki zewnętrzne dla szkół w nastę-
pujących projektach:
•	 Zdalna Szkoła: wysokość dotacji 60 000,00 zł.
•	 Zdalna Szkoła+: wysokość dotacji 44 999,85 zł.
•	 Odkrywam Małopolskę:  wysokość  dotacji  27 153,00 zł. 
W projekcie  udział  zgłosiły  dwie  szkoły  – w Nowym Brzesku 
i  Sierosławicach.  Dzięki  temu  uczniowie  tych  szkół  otrzymali 
dofinansowanie do wycieczek  szkolnych,  związanych  z  cieka-

Po  kilkumiesięcznej  nauce  zdalnej 
oraz  przerwie  wakacyjnej  1  września 
2020 roku wróciliśmy do szkoły w sys-
temie  stacjonarnym. Wszyscy wdraża-
liśmy  się  do  przestrzegania  obostrzeń 
sanitarnych związanych z pandemią ko-
ronawirusa.  Pomimo  nowych  okolicz-
ności nasza szkoła aktywnie realizowa-
ła  zaplanowane działania,  stosując  się 
przy tym do zaleceń sanitarnych.

Wrześniowa  aura  sprzyjała,  by  or-
ganizowane uroczystości odbywały się 
w  ogrodzie  przed  budynkiem  szkoły. 
16  września  zostało  zainaugurowane 
w  naszej  szkole  Narodowe  Czytanie. 
Lekturą  tegorocznej  edycji  był  dramat 
Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. 

W  rolę  lektorów wcielili  się  zapro-
szeni  goście:  Pan  Krzysztof  Madej-
ski  –  Burmistrz  Gminy  i Miasta  Nowe 
Brzesko  oraz  Pan  Jan  Czerwiec  –  Kie-
rownika  Miejsko-Gminnego  Zespołu 
Administracyjnego  Szkól  w  Nowym 
Brzesku,  nauczyciele  i  uczniowie.  24 
września  obchodziliśmy  Ogólnopol-
ski  Dzień  Głośnego  Czytania.  Podczas 
spotkania  czytano  różnorodne  teksty 
(ulotki,  przepisy  kulinarne,  fragmenty 
książek). Czytanie tekstów przeplatane 
było piosenkami: „Mała książka – wiel-
ki  człowiek”,  „Książki,  kto  książki  czy-
ta” oraz zabawą ruchową „A ram sam 
sam…”. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał zakładkę do książki. Klasa I i III 
dostały naklejki oraz książkę pt. „Gang 
Fajniaków”.  Wrzesień  zakończył  się 
ważną dla pierwszoklasistów wydarze-
niem. Złożyli oni uroczyste  ślubowanie 
i  zostali  pasowani  na  uczniów  naszej 
szkoły.

13  października  odbyła  się  uroczy-
sta  akademia  z  okazji  Dnia  Edukacji 
Narodowej.  Wierszami,  piosenkami 
i wesołymi scenkami uczniowie wyrazili 
wdzięczność za pracę nauczycieli.

6  listopada  nasi  pierwszoklasiści, 
w  ramach  projektu  organizowanego 
przez  Instytut  Książki,  otrzymali  wy-
prawki  czytelnicze. Był  to dla uczniów 
uroczysty moment. Wręczenie  książek 
połączone było  z  pasowaniem na  czy-
telnika. Odbyło  się  to w  ramach ogól-

nopolskiej  kampanii  „Mała  książka  – 
wielki  człowiek”,  która  trwa  od  2017 
roku. W  tym  roku  skierowana  jest  do 
uczniów klas pierwszych.

Tegoroczne  obchody  Święta  Nie-
podległości w naszej  szkole,  ze wzglę-
du na ogłoszenie od 9  listopada nauki 
zdalnej  dla  klas  I-III,  odbyły  się  nieco 
wcześniej – 6 listopada. Klasa III zapre-
zentowała  montaż  słowno-muzyczny. 
Akademię w szkole oglądali uczniowie 
klas  młodszych  oraz  oddziału  przed-
szkolnego. Uczniowie klas  IV-VIII obej-
rzeli  akademię  online,  dzięki  czemu 
wszyscy uczniowie naszej szkoły uczcili 
Narodowe  Święto  Niepodległości.  W 
tym dniu przyłączyliśmy się do akcji Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Szkoła 
do hymnu”. Uczniowie wraz  z nauczy-
cielami  odśpiewali  4  zwrotki  hymnu 
państwowego. 

W  czasie  nauki  zdalnej  ucznio-
wie  uczestniczyli  w  wirtualnych  an-
drzejkach.  Wszystkie  klasy  święto-
wały  mikołajki,  a  przed  świętami 
zaprezentują  wirtualne  jasełka.  Róż-
norakie  akcje  przeprowadził  również 
Samorząd Uczniowski. Wśród nich na-
leży wymienić udział w Ogólnopolskiej 
Akcji  „Kredkobranie”.  Jej  celem  była 
pomoc najmłodszemu pokoleniu Pola-
ków mieszkających na obszarze Kresów 
dawnej  Rzeczypospolitej.  Przygotowa-
ne paczki zostały przesłane do Fundacji 
Ignatianum w Krakowie.

„Szkoła  pamięta”  to  kolejna  do-
niosła  akcja.  W  szkole  przygotowano 

gazetkę  ścienną  poświęconą  bohate-
rom  ziemi  nowobrzeskiej,  walczącym 
w  powstaniach  narodowych.  Przed-
stawicielka  Grona  Pedagogicznego,  w 
imieniu  nauczycieli  i  uczniów,  zapaliła 
znicze na kwaterach żołnierzy polskich 
na  cmentarzu w  Proszowicach.  Znicze 
zapłonęły również pod tablicami boha-
terów bitwy pod Proszowicami. Szkoła 
zapaliła wirtualny znicz pamięci za żoł-
nierzy poległych za wolność Ojczyzny.

Podczas  nauki  zdalnej  Samorząd 
Uczniowski przygotował wirtualne an-
drzejki. Zorganizował akcję „Razem na 
święta”. Każda klasa przygotowała inną 
formę  pamięci  o  samotnych  i  potrze-
bujących  m.in.  wykonanie  i  wysłanie 
kartek  świątecznych,  listy  do  chorych 
dzieci, pieczenie pierników dla bliskich 
znajomych. 

Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu 
konkursach: 

Gminny konkurs plastyczny „Barwy 
jesieni”. W kategorii: klas I-III – Karoli-
na Gajda z klasy III – I miejsce, Zuzanna 
Siwek z klasy I – III miejsce. W kategorii: 
klas IV-VIII – Martyna Siwek z klasy IV – 
II miejsce, Natalia Gajda z klasy VI – III 
miejsce. 

Gminny konkurs „Mikołajkowe ry-
mowanki”.  W  konkursie  wyróżnieni 
zostali  następujący  uczniowie:  klasa 
I – Bartosz Sowiński; klasa III – Michał 
Dzioba, Karolina Gajda, Anna Król, Wik-
toria Lubacha, Adrian Łączyk, Wojciech 
Mroziński, Michał Styk. 

Powiatowy konkurs „Pocztówka do 
Świętego Mikołaja”.  W  kategorii  8-9 
lat: Adrian Łączyk z klasy III – I miejsce, 
Michał  Dzioba  z  klasy  III  –  II  miejsce, 
Wojciech Mroziński z klasy III otrzymał 
II wyróżnienie. 

Nadwiślańska  Grupa  Działanie  E.O.  CENO-
MA  ze  Szczurowej  informuje,  iż  termin  składa-
nia  prac  konkursowych  został  wydłużony  do 
15.04.2021  r.,  a  dotychczas  złożone  prace  na-
dal  biorą  udział  w  konkursie.  Konkurs  skiero-
wany  jest  do  pełnoletnich  osób  zamieszkują-
cych  obszar  LGD  m.in.  Gminy  i  Miasta  Nowe 
Brzesko.  Do  wygrania  są  bony  o  wartości  nawet  
2  000  zł.  Regulamin  konkursu  dostępny  jest  na 
stronie internetowej: 

www.cenoma.pl

wymi miejscami w Małopolsce. Uczniowie uczestniczyli w 6-iu 
wycieczkach.
•	 YOUNGSTER Plus: wysokość dotacji 3 600,00 zł – projekt 
dotyczy zorganizowania dodatkowych zajęć z języka angielskie-
go dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.
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Szkoła Podstawowa w Sierosławicach od poczatku roku szkolnego 2020/2021 włączyła się w wiele akcji charytatywnych.
Już we wrześniu miała miejsce akcja „Kredkobranie”, która została zainicjowana przez Fundację Ignatianum. Przypomnijmy, 

że celem tej inicjatywy było zebranie przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Przez cały wrzesień 
udało nam się uzbierać wiele kredek, ołówków, bloków, pisaków i innych artykułów papierniczych, które przesłaliśmy do Fundacji. 

Następnie członkowie Samorządu Szkolnego zorganizowali zbiórkę na rzecz niepełnosprawnych Zuzi i Alanka – podopiecznych 
Fundacji Szlachetny Gest. Udało się uzbierać 330,10 zł.

Kolejną inicjatywą, w której wzięli udział nasi uczniowie  było przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „BohaterON – włącz 
historię” – kartka dla powstańca. Wykonali własnoręcznie kartki zawierające podziękowania i życzenia dla Powstańców Warszaw-
skich – ludzi, którzy poświęcali swoje zdrowie i życie walcząc o wolność Polski w 1944 roku. 

Na tym nie zakończyliśmy aktywności i postanowiliśmy przystąpić do projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” or-
ganizowanego przez  fundację  „Studio Wschód”  i  Radio Wrocław.  Fundacja  Studio Wschód porządkuje  polskie  cmentarze  na 
Ukrainie, Wileńszczyźnie a nawet w odległym Kazachstanie. W ramach akcji zbierane są również znicze, które zapłoną na wielkich 
narodowych nekropoliach Rossie  i  Cmentarzu Orląt  Lwowskich  jak  również  na małych  i  zapomnianych  cmentarzach Kresów. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierosławicach zbierali znicze, które przesłane zostały Fundacji Studio Wschód. Przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego zapalili również znicze na miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się w naszej najbliższej okolicy.

Pod koniec października w naszej szkole zorganizowana została zbiórka na rzecz Fundacji Człowiek Dla Zwierząt w Łętkowi-
cach.  Każdego  roku do  Fundacji  trafia mnóstwo  zwierząt  zagubionych  i  porzuconych przez właścicieli. Uczniowie  Samorządu 
Szkolnego bardzo zaangażowali się w akcję. Dzięki ich aktywności i ofiarności społeczności szkolnej udało się zebrać aż 1665 zł, za 
które zakupiona została specjalistyczna karma. 

Rok kalendarzowy zakończyliśmy włączając się w ogólnopolski projekt społeczny ,,Szlachetna Paczka”. Do Szlachetnej Paczki 
włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Dociera do prawdziwej 
biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która krzyczy, domaga się i żąda pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, 
którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą 
sobie  sami – ubodzy seniorzy czy niepełnosprawni. Paczka ma być dla nich umocnieniem w  ich zmaganiach, przywróceniem 
nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi. Szczególnie w 2020 roku obecność i wsparcie drugiego człowieka są kluczowe 
i deficytowe zarazem. Pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich, ale – jak bywa zazwyczaj – najbardziej ucierpiały osoby 
już wcześniej ledwie wiążące koniec z końcem. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że w tak trudnym okresie społeczności naszej 
szkoły wraz ze Strażnikami Miejskimi z Wydziału Dowodzenia Referat Koordynacji Służby z Krakowa udało się zmobilizować i przy-
gotować piękną paczkę dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 

Wszystkie inicjatywy, które podjęliśmy w tym roku miały za cel pomoc innym, budowanie wspólnoty i kształtowanie odpo-
wiedzialności za drugą osobę. Wiele pomysłów wychodzi od naszych nauczycieli, ale co nas bardzo cieszy również od naszych 
uczniów. Dziękujemy również rodzicom za współpracę i pozytywny odzew na wszelkie nasze akcje. Pamiętajmy, że „Swoją radość 
można znaleźć w radości innych, to właśnie jest tajemnica szczęścia”.

„Jesteśmy sobie potrzebni”

Sukcesy Nikodema Szydłowskiego – ucznia Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Mniszowie

Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. 
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, 

na które warto poznać odpowiedzi…
Jim Stovall

Uczeń klasy VIII Nikodem Szydłowski od lat zdobywa wyso-
kie miejsca w różnych konkursach i przedsięwzięciach. I w tym 
roku  szkolnym  2020/20201,  jakże  innym  niż  poprzednie,  nie 
zabrakło sukcesów naszego ósmoklasisty. 

Aby wzmocnić bezpieczeństwo pieszych na drodze  i przy-
pomnieć, jak ważny jest to temat, ogłoszony został Małopolski 
Konkurs na Animację „Patrzeć i być widocznym”. Jako że nasi 
uczniowie od  lat chodzą w kamizelkach odblaskowych a  tym 
samym dbają o swoje bezpieczeństwo nie mogło w tym kon-
kursie  zabraknąć  naszego  reprezentanta.  Jury  Konkursu  skła-
dające się z przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie przy-
znało  Nikodemowi  Szydłowskiemu  wyróżnienie  (nadesłano 
blisko 100 prac). Jego animacja promuje bezpieczeństwo pie-
szych na drodze i przypomina o jakże ważnym elemencie – ka-
mizelce odblaskowej,  która nie  tylko  chroni ale nawet  ratuje 
życie. Przekaz zawarty w animacji jest zaskakujący, a zarazem 
czytelny i przejrzysty dla odbiorcy. Poniżej link do animacji za-
tytułowanej „Odblaskowy koszmar” napisanej przez Nikodema 
w programie Scracht: 
https://scratch.mit.edu/projects/434852320/. 

Kolejnym osiągnieciem ucznia klasy VIII jest uzyskanie bar-
dzo wysokiego w XIII  edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 
Przyrodniczych  „Świetlik”.  Zdobył  on  136  punktów  co  daje 
85%. Nikodem dał się w szkole poznać jako uczeń, który oprócz 
wiedzy teoretycznej posiada również umiejętność  logicznego 
rozumowania  i  przeprowadzania wywodów,  które  są  charak-
terystyczne dla  świata nauki.  Połączenie wiedzy  teoretycznej 
z umiejętnościami praktycznymi  to coś,  co Nikodem rozumie 
i lubi najbardziej. 

W bieżącym roku szkolnym Nikodem wziął również udział 
w  Małopolskim  Konkursie  Biologicznym.  Uzyskując  wysoki 
wynik  zakwalifikował  się  do  etapu  rejonowego.  Życzymy mu 
zatem  świetnych  wyników  w  dalszych  zmaganiach.  W  tym 
miejscu  należy  podkreślić  wysiłek  i  pracę  Nikodema  włożo-
ną w  osiągnięcie  sukcesów  oraz wiedzę,  jaką  posiada,  która 
w pewnym sensie jest przepustką do spełnienia marzeń. Wie-
rzymy, że już zdobyte osiągnięcia staną się dodatkową zachętą 
do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań i zdobywania 
kolejnych sukcesów. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć Niko-
dema i mamy nadzieję, że o jego sukcesach jeszcze usłyszymy. 
Dziękujemy  także  rodzicom  Nikodema,  którzy  całym  sercem 
wspierają poczynania syna i pomagają mu na każdym kroku. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Janik
Irena Koral

Odkrywamy Małopolskę 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

Małopolska  to  jeden  z  najpiękniej-
szych,  ale  też  najbardziej  niepowtarzal-
nych  regionów w  Polsce.  To  właśnie  tu 
znajdziemy bezcenne zabytki, odkryjemy 
lokalny folklor, zachwycimy się przepięk-
nymi  krajobrazami,  a  także  skosztujemy 
niepowtarzalnych,  tradycyjnych  potraw. 
Dzięki  projektowi  „Odkrywam Małopol-
skę”,  dzieci  i  młodzież  ze  szkół  podsta-
wowych  będą mogły  brać  udział  w wy-
cieczkach,  podczas  których mieli  okazję 
poznać wspaniałe dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze regionu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sie-
rosławicach  w  ramach  projektu  „Od-
krywam  Małopolskę”  mieli  możliwość 
uczestniczenia  w  fajnych  wycieczkach 
poznając atrakcje naszego regionu.  I tak 
klasy  V  i  VI  odbyły  jednodniową  wy-
cieczkę do Ojcowa. Ojców  to niewielka, 
przepięknie  położona  miejscowość  ku-
racyjno-turystyczna  w  województwie 
małopolskim,  leżąca  nieco  na  północ 
od  Krakowa,  w  południowej  części  Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej.  Ojców 
i  jego  atrakcje  znajdują  się  w  bardzo 
malowniczym  obszarze,  objętym  ochro-
ną  poprzez  najmniejszy  park  narodowy 
w  Polsce  –  Ojcowski  Park  Narodowy. 
Ojców  i  Ojcowski  Park  Narodowy,  choć 
takie  maleńkie,  są  bardzo  atrakcyjne 
dla  turystów.  Niezwykle  urodziwa  doli-
na  Prądnika  oferuje  turystom  ciekawe 
zabytki  architektury  oraz  niecodzienne 
obiekty przyrodnicze. Świat przyrody ma 
swoją własną architekturę, do której nie 
potrzebował  ręki  człowieka.  Zamki,  ja-
skinie, malownicze  skały  i ostańce przy-
ciągają  swoją  magią.  W  Ojcowie  mogli 
zobaczyć  między  innymi  skalną  Bramę 
Krakowską  i  słynną,  wapienną maczugę 
o  wysokości  25  m.  Na  pewno  wszyscy 
miło będą wspominać wspólną wyciecz-
kę.

Zalipie  to  niewielka  miejscowość 
położona  w  Małopolsce.  Słynie  z  ko-
lorowych  kwiatowych  malowideł,  któ-
re  zdobią  domy,  budynki  gospodarcze, 
a nawet studnie, ule czy budy dla psów. 

Jest  to kolejna wycieczka na którą przy-
jemność  mieli  pojechać  uczniowie  klas 

IV,  V  i  VI.  Zwiedzanie  zaczęli  od  Domu 
Malarek.  Zaczerpnęli  tam  informacji  na 
temat zalipiańskiej tradycji, a także wzię-
li  udział w warsztatach. Następnie udali 
się  na  spacer  po wsi. Malowanych  chat 
na  terenie  Zalipia  jest  około  40.  Space-
rując  po wsi  warto  zobaczyć malowaną 
remizę strażacką, a także zajrzeć do zali-
piańskiego  kościoła.  Kolejnym  punktem 
wycieczki  był  Rynek  w  Tarnowie,  gdzie 

nasi  uczniowie  mogli  zobaczyć  pomnik 
Romana  Brandstaettera,  renesansowy 
ratusz,  Bazylikę  katedralną  Narodzenia 
Najświętszej  Maryi  Panny  oraz  Pomnik 
Papieski,  parasolki  nad  ulicą  Piekarską. 
Mimo deszczowej pogody mamy nadzie-
ję, że wspomnienia tej wycieczki zostaną 
na długo w pamięci naszych uczniów.

Ostatnia wycieczka dwudniowa, prze-
znaczona dla najstarszych uczniów naszej 

szkoły  odbyła  się  w  Pieniny.  W  pierw-
szym  dniu  zmagań  z  naturą  zdobyli  oni 
Trzy  Korony.  Piesze wędrówki  to  dosko-
nały sposób na aktywne spędzenie wol-
nego czasu. Trzy Korony to niewątpliwie 
najpiękniejszy  szczyt  Pienin,  który  ko-
niecznie trzeba zdobyć. Z tarasu widoko-
wego  roztacza  się  wspaniała  panorama 
na przełom Dunajca oraz  Pieniński  Park 
Narodowy.  Najatrakcyjniejszą  częścią 
pasma górskiego, bogatego w niezwykłe 
punkty widokowe, są Pieniny Właściwe. 
Szczyt  tutaj  jest  pięknie  postrzępiony, 
a  doliny  często  tworzą  skaliste wąwozy. 
Północne ściany łagodnie schodzą w dół, 
południowe  i  wschodnie  malownicze 
wapienne klify (sięgające nawet 300 me-
trów) spadają nagle do Dunajca. 

Natomiast  w  kolejnym  mieli  okazję 
brać  udział w  emocjonującym  i wyczer-
pującym spływie pontonowym na Dunaj-
cu.  Rafting  po  Dunajcu  to  niesamowita 
przygoda i jedna ze szczególnych atrakcji 

Pienińskiego Regionu. Dunajec jest rzeką 
polską i słowacką, która świetnie nadaje 
się  do  raftingu.  Rwący  nurt  tej  górskiej 
rzeki przepływającej przez wapienne wą-
wozy stanowi pełną emocji przygodę dla 
osób  odbywających  rafting  Dunajcem. 
Wapienny  wąwóz,  przez  który  przepły-
wa Dunajec, to nic innego, jak popularny 
Przełom Dunajca. Pod taką nazwą znany 
jest w Polsce i na świecie. Rafting na Du-
najcu na długości ok. 18 km rozpoczyna 
się w  Sromowcach  Średnich  z  Przystani 
Pontonowo-Kajakowej,  a  kończy  w  Kro-
ścienku  n.  Dunajcem.  Trudno  opisać 
piękno  tego  odcinka.  Spływ  pontonem 
po  rwącym Dunajcu  jest  najlepszą  oka-
zją  do  podziwiana  pienińskiej  przyrody. 
Z  pontonu  widać  dwa  najpiękniejsze 
szczyty  Pienin  –  Sokolicę  i  Trzy  Korony. 
Oby więcej takich wycieczek!
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Korzystając z gościnnych stron Gazety Nowobrzeskiej pragnie-
my  przybliżyć  czytelnikom pracę  naszego  Zespołu w  kończącym 
się roku.

WOLONTARIAT
Rok 2020 okazał się inny niż wszystkie, zaskakujący i niełatwy. 

Stanowił wyzwanie dla wszystkich – dla Uczniów, Nauczycieli, Dy-
rekcji i Rodziców. Okazało się, że mimo zdalnego trybu nauczania 
i życia w wirtualnej przestrzeni, miniony czas zaowocował różnymi 
przedsięwzięciami wolontariackimi w naszym Zespole. 

„Pełna miska dla schroniska!”:  Zbieraliśmy  środki  czystości, 
karmę, zabawki i akcesoria dla zwierząt ze Schroniska „Psie Pole” 
w pobliskich Racławicach. Udało nam się po  raz kolejny  zebrać: 
ponad  174  kilo  karmy,  sporo  pluszaków  i  zabawek,  kilka misek 
czy prześcieradeł. Do akcji włączyły  się dzieci, młodzież,  rodzice 
oraz  pracownicy  naszego  Zespołu.  Obecnie  czekamy  na  podsu-
mowanie akcji „Mikołajkowa paka dla psiaka” przeprowadzonej 
w Przedszkolu. 

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:  Braliśmy 
udział w akcji  ogólnopolskiej,  również my  zbieraliśmy pieniądze 
na zakup najnowocześniejszego sprzętu do ratowania życia i zdro-
wia dzieci, które potrzebują specjalistycznych operacji. Mamy na-
dzieję, że nasze aktualne przygotowania do 29. finału zaowocują 
wsparciem dla kolejnych osób.

„Góra Grosza”: Zbiórka grosików na Rodzinne Domy Dziecka 
oraz programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych – trwała 3 
tygodnie i cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Uczniowie z No-
wego Brzeska łącząc wspólnie siły pokazali, że pomoc i wsparcie 
dla innych jest realne i możliwe. Dzięki ogólnemu zaangażowaniu 
w myśl  zasady:  „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza 
jest największa na świecie” udało się nam zebrać w sumie ponad 
18 kg monet, co daje kwotę 515 zł,83 gr.

„Pola Nadziei”: Od wielu już lat współpracujemy z Hospicjum 
św. Łazarza w Krakowie – przeprowadziliśmy zbiórkę, zakupiliśmy 
cebulki  żonkili – symbolu Hospicjum  i posadziliśmy  je przed bu-
dynkiem Szkoły Podstawowej. Mamy nadzieję, że nasze małe Pola 
Nadziei pięknie zakwitną na wiosnę. 

PROJEKTY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE
Wiemy jak ważny jest początek edukacji w szkole. To czas na-

uki bezpiecznych zachowań, odpowiedzialności i ponoszenia kon-
sekwencji podejmowanych wyborów. Uczniowie naszego Zespołu 
Przedszkolno-Szkolnego biorą udział w różnych programach i pro-
jektach o  różnorodnej  tematyce,  co  sprawia,  że dzieci  rozwijają 
kreatywność i rozbudzają swoją ciekawość poznawczą. 

„Od grosika do złotówki” – od lat realizowany w naszym ze-
spole  unikalny  program  edukacyjny  zapoznający  najmłodszych 
z  zagadnieniami  z  zakresu  ekonomii  i  rozwoju  społeczeństwa. 
Program ma  charakter  integralny,  uwzględnia potrzeby  i  zainte-
resowania  uczniów,  a  także  wychodzi  naprzeciw  wymaganiom 
otaczającego świata. „Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł 
działa?” – projekt ogólnopolski, w którym uczniowie konstruują 
różne  modele  rozbudzając  przy  tym  wyobraźnię  przestrzenną 
i  swoje  zdolności manualne oraz  trenując przy  tym współpracę, 
kreatywność i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. „Śmieci segre-
gujesz, świat ratujesz” ekologiczne działania edukacyjne związa-
ne z tematyką recyklingu podejmowane w Przedszkolu w ramach 
współpracy  z  Centrum  Kultury  i  Promocji  oraz  Urzędem Gminy 
i Miasta w Nowym Brzesku. „Małopolska pszczoła – dbamy o za-
pylacze” spotkania warsztatowe z lokalnymi pszczelarzami, którzy 

dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wyno-
si 24 261,75 zł. Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla 
uczniów,  jak  i  dla  nauczycieli wymierną  pomoc,  która  przyczyni 
się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści 
edukacyjnych w sieci, a także do realizacji zdalnego nauczania.

Uczestniczyliśmy w wojewódzkim projekcie pt. „Odkrywam 
Małopolskę”  w  ramach  programu  wsparcia  turystyki  szkolnej. 
Udało nam się pozyskać z budżetu Województwa Małopolskiego 
dofinansowanie w wysokości 18 139 zł co stanowiło 70% kosztów 
wyjazdów. Pozostałą część finansowali rodzice uczniów. W Projek-
cie uczestniczyło 140 uczniów klas IV-VIII naszej Szkoły. W ramach 
projektu  realizowane  były  wycieczki  krajoznawczo-turystyczne: 
„Pieniny: Czorsztyn – Kluszkowce – Trzy Korony” – wycieczka dwu-
dniowa, oraz dwie wycieczki  jednodniowe „Ojcowski Park Naro-
dowy – Ojców, Sułoszowa” i „Tarnów, Zalipie – malowana wieś”. 
Udział  naszych  podopiecznych w wycieczkach  pozwolił  na  inte-
grację rówieśniczą uczniów po długim okresie nauczania zdalne-
go, efektywną realizację procesu kształcenia poza ławką szkolną, 
czyniąc zadość wymogowi – więcej ruchu dla dzieci  i młodzieży. 
Wycieczki szkolne zapewniają skuteczną metodę pobudzania mło-
dego  pokolenia  do  przezwyciężania  barier  psychomotorycznych 
i zapewnienia uczniom bardziej praktycznego zainteresowania się 
różnymi formami spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

W naszej Szkole  realizowany  jest  również Projekt „Youngster 
Plus” w ramach współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej Counterpart Fund”. „Youngster Plus” to dodat-
kowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas VIII naszej 
Szkoły. Prowadzone są w małych, 15 osobowych grupach i dosto-
sowane poziomem do znajomości  języka przez uczniów. Zajęcia, 
będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, reali-
zowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym 
dla każdej z grup. To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierun-
kowanie  nauki  na  pobudzanie  wewnętrznej  motywacji  ucznia. 
Służy  temu  również  system  nagradzania,  w  którym  pod  uwagę 
brany  jest  przede wszystkim przyrost wiedzy,  a nie  tylko wyniki 
końcowego testu. Youngster to również nowe, bezpłatne podręcz-
niki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia, szkolenia metodycz-
ne dla nauczycieli, konkursy prospołeczne dla uczniów, platforma 
e-learningowa.

Przystąpiliśmy również do Projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdal-
na Szkoła Plus” w ramach Programu „Cyfrowa Polska”.  Dzięki 
przystąpieniu  do  projektów  pozyskaliśmy  łącznie  21 laptopów 
na kwotę 58 464,30 zł. Obecnie laptopy służą uczniom i nauczy-
cielom w pracy zdalnej. Po zakończeniu pandemii będą stanowiły 
wyposażenie pracowni Internetowej w naszej Szkole. 

WAŻNE WYDARZENIA I KONKURSY
Cieszymy  się  też  sukcesami  naszych  uczniów,  którzy  licznie 

brali udział w różnych konkursach organizowanych w naszym Ze-
spole i poza nim. Niektóre z nich miały wielką wagę w naszej Małej 
Ojczyźnie, były to niepowtarzalne konkursy dla uczniów z terenu 
naszej Gminy organizowane w ramach obchodów lokacji 740-lecia 
Nowego Brzeska i XIV Małopolskich Dni Wierzby Głowiastej poka-
zujące talenty techniczne, muzyczne, plastyczne, literackie czy fo-
tograficzne. Uczniowie reprezentowali naszą społeczność również 
w licznych konkursach wiedzy z poszczególnych przedmiotów, za-
wodach sportowych i konkursach artystycznych o randze powia-
towej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej odnosząc w nich 
indywidualne sukcesy, o których systematycznie informowaliśmy 
na naszej stronie internetowej w zakładce Osiągnięcia. Odbył się 
nawet szkolny konkurs internetowy pt. „W ogrodzie sztuk”, w któ-
rym uczniowie mogli podzielić się swoimi zainteresowaniami i za-
prezentować swe niecodzienne pasje. Uczniowie od najmłodszych 
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Jak upłynął rok w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku?
uczyli najmłodszych o zależnościach w naszym środowisku przy-
rodniczym. „Wyzwania bociana Teodora” – ogólnopolski wszech-
stronnie inspirujący projekt edukacyjny dla 5-6 latków w którym 
zdobywają sprawności  i odznaki m.in.  za umiejętność zdrowego 
odżywiania czy „pomocną dłoń”.

„Nie pal przy mnie, proszę” – co roku uczniowie uczestniczą 
w  zajęciach  warsztatowych,  których  celem  jest  kształtowanie 
u  dzieci  postaw  prozdrowotnych  i  profilaktycznych w  odpowie-
dzialności za własne zdrowie. 

Popularyzacja  czytelnictwa,  integrowanie  starszych  uczniów 
z młodszymi to jedna z najważniejszych umiejętności kluczowych 
w rozwoju dziecka. W klasach I-III realizujemy projekty kształtują-
ce nawyki czytelnicze i rozwijające zamiłowania do literatury np. 
„CZYTANIE ma MOC”  czy „Aktywny czytelnik”, w którym starsi 
uczniowie czytają młodszym. W Przedszkolu kontynuujemy pro-
gram „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, w klasach trzecich 
Międzynarodowy projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki 
spod chmurki” wspierający  rozwój  czytelnictwa wśród uczniów. 
Nietypową formą zachęty do poznawania literatury dziecięcej był 
„Dzień postaci z bajek”  urządzony  w  Przedszkolu  i  przeprowa-
dzone w Szkole „Urodziny Biblioteki szkolnej”. Na terenie szkoły 
została zakopana Kapsuła Czasu Rocznik 2019, w której umiesz-
czono „Listy do przyszłości”. W 2026 roku okaże się , czy marzenia 
naszych uczniów – a wtedy już absolwentów – się spełniają. W no-
wobrzeskiej  placówce wprowadzamy  atrakcyjne  formy  kształce-
nia, aby dzieci lepiej rozumiały i zapamiętywały przekazywaną im 
wiedzę, poprzez dodatkowe warsztaty edukacyjne m.in. „Fizyka 
dla smyka”, „Przygoda z kinem sferycznym”, „Genially w edu-
kacji wczesnoszkolnej”, Insta.Ling – aplikacja do nauki ortogra-
fii polskiej – program kółka ortograficznego, „Biologia poprzez 
odkrywanie, doświadczenie, prezentacje…”. Mając na względzie 
wspomaganie  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  w  nabywaniu 
umiejętności  kluczowych oraz  swobodne posługiwania  się urzą-
dzeniami  multimedialnymi  podczas  zajęć  edukacyjnych  w  kla-
sach II została wprowadzona  innowacja pedagogiczna „Genially 
w edukacji wczesnoszkolnej”.  Ma  ona  zachęcać  i  motywować 
uczniów  do  rozbudzania  zainteresowań  poznawczych,  kształto-
wać umiejętności koncentracji uwagi, logicznego i abstrakcyjnego 
myślenia,  rozwijać  pozytywne  cechy  osobowościowe,  wspierać 
osiągnięcie  wyższego  poziomu  samodzielności  i  kreatywności, 
empatii w oparciu o nowatorskie metody pracy z wykorzystaniem 
internetowego narzędzia Genially. Od I 2021 w klasie II będzie re-
alizowana  innowacyjna metoda nauki ortografii polskiej. Opie-
rać się ona będzie na systematycznej pracy uczniów na bezpłatnej 
aplikacji  Insta.Ling.  Platforma  poprzez  quizy  umożliwi  uczniom 
szybką, ciekawą i dostosowaną do indywidualnych potrzeb naukę 
słówek z trudnością ortograficzną, a nauczycielowi i rodzicom za-
pewni możliwość obserwacji postępów dziecka.

ROZBUDOWA BAZY DYDAKTYCZNEJ I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku przystąpił do 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – OSE. Program daje naszej szko-
le możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 
Internetu.  Program  został  zaprojektowany  przez  Ministerstwo 
Cyfryzacji.  Dzięki  udziałowi  w  Programie  OSE  rozwijamy  kom-
petencje  cyfrowe  u  uczniów.  Ponadto  nasza  Szkoła  znalazła  się 
wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK 
– operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 table-
tów z klawiaturą wraz z usługą dostępu do mobilnego Internetu 
w  formie  „Szkolnych  Pakietów  Multimedialnych  OSE”.  Wartość 

do najstarszych z wielkim zaangażowaniem biorą udział w różnych 
uroczystościach szkolnych prezentując swoje talenty aktorskie, ta-
neczne, muzyczne. Niewątpliwie najdonioślejszym wydarzeniem 
w minionym roku szkolnym były XIV Małopolskie Dni Wierzby Gło-
wiastej, które we współpracy z  licznymi  lokalnymi organizacjami 
zorganizowaliśmy  na  początku  marca.  Naszemu  ekologicznemu 
spotkaniu przyświecało motto: „Ziemia nie  jest własnością czło-
wieka, to człowiek należy do niej…”. 

Do przygotowania uroczystości z miłośnikami przyrody aktyw-
nie włączyła się cała szkolna rodzina. Dyrekcja i nauczyciele dawa-
li  przykład  swoim  zaangażowaniem  i  kreatywnością  organizując 
różnorodne działania w  tym konkursy  plastyczne,  fotograficzne, 
techniczne dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Uczniowie z po-
święceniem przygotowywali  się do premierowego występu ćwi-
cząc tańce, śpiewy, pantomimę i wiersze w obcych językach, za-
dbali o sale lekcyjne i pomagali w upiększaniu korytarzy. Rodzice 
zatroszczyli  się  o  wspaniałe  warsztaty  florystyczne  i  plastyczne, 
przygotowali  bajeczne  stroje  do  pokazu mody  z  recyklingu  i  do 
innych występów naszych najmłodszych artystów. Pokaz uwiecz-
niony jest w internetowej TV Proszowice. Pracownicy obsługi wy-
kazali  się  poświęceniem  i  odpowiedzialnością  biorąc  udział  we 
wszystkich pracach organizacyjnych i porządkowych. 

Wydarzeniu  towarzyszyły wystawy  i  liczne  imprezy  towarzy-
szące. Wyrażamy im wszystkim wielką wdzięczność za to, że stanę-
li na wysokości zadania, jak podkreślali oczarowani goście z całego 
Powiatu Proszowickiego i z Krakowa. Mieliśmy wielką przyjemność 
wysłuchać prelegentów z wrocławskich  i krakowskich szkół wyż-
szych  oraz  organizacji  ekologicznych. Wykłady  poświęcone  były 
takim tematom jak „Znaczenie drzew w przyrodzie”, „Małopolska 
przyroda  i  jej pszczele skarby”, „Gospodarka w obiegu zamknię-
tym w produkcji rolniczej”, „Życie i zwyczaje bociana białego”. To 
niezwykłe wydarzenie na długie lata zostanie w naszej pamięci.

WSPÓŁPRCA I PLANY
W naszej szkole przywiązujemy wielką wagę do nawiązywania 

życzliwych  i pozytywnych  relacji  z Rodzicami oraz  środowiskiem 
lokalnym. Włączenie Rady Rodziców w organizację wielu przedsię-
wzięć zapewnia bogate wsparcie procesu edukacyjnego oraz jest 
kluczem  do  sukcesu  nauczania  i  wychowania  naszych  uczniów. 
Cieszymy się, że dobrze układa się nasza kooperacja z wszelkimi 
instytucjami  związanymi  z  Samorządem  lokalnym, nowobrzeski-
mi instytucjami kultury i przedsiębiorcami, którzy wspierają nasze 
działania.  Dyrekcja  Zespołu  Przedszkolno-Szkolnego  w  Nowym 
Brzesku składa serdeczne podziękowania i życzenia świąteczne.

Pomimo  trudności  związanych  z  obostrzeniami wywołanymi 
pandemią nie ustajemy w działaniach mających na celu wszech-
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Koniec  roku  to  zwykle  czas podsumowań, wiec  takie podsu-
mowanie przedstawiamy  i My. Rok 2020 wszyscy będą kojarzyć 
z pandemią. Jednak mimo, że przyniosła ona nam wiele proble-
mów i niewiadomych, to biorąc pod uwagę samą działalność klu-
bu, miniony rok był jednym z najlepszych w ostatnich latach. 
DRUŻYNA SENIORÓW 

Wiosną nasi seniorzy mieli walczyć o awans do klasy okręgo-
wej.  Jednak  jak  wszyscy  wiemy,  rundy wiosennej  nie  udało  się 
rozegrać  i  sezon  zakończyliśmy  na  2 miejscu.  Dlatego  też wszy-
scy  z  niecierpliwością  liczyli  na wznowienie  rozgrywek,  gdyż  po 
raz kolejny mieliśmy włączyć się w walkę o wygranie ligi. Tak też 
się stało i po rundzie jesienne ponownie zajmujemy II miejsce ze 
stratą 3 pkt. do lidera – Iskry Zakrzów. Największym sukcesem te-
gorocznych rozgrywek był triumf w Pucharze Polski – Podokręgu 
Wieliczka. Gdzie po drodze do finału pokonaliśmy Tęczę Słomiróg, 
Gwiazdę Brzegi,  Zryw Szarów  i  LKS Czarnochowice. A w  samym 
finale, po serii  rzutów karnych, wygrywamy z 4  ligowcem – LKS 
Śledziejowice. Na wiosnę będziemy kontynuować swoja przygodę 
w PP ale już na szczeblu małopolski. Trener: Konrad Tyrpuła 
DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE

Początkiem  roku  nasze  drużyny  biorą  udział  w  rozgrywkach 
halowych  odnosząc  w  nich  duże  sukcesy  drużynowe  jak  indy-
widualne.  Niedługo  po  zakończeniu  rozgrywek  halowych  sezon 
piłkarski  został  przerwany.  Nie  przerwaliśmy  jednak  treningów, 
które  odbywały  się  online.  Oprócz  tych  zajęć  zawodnicy  mie-
li  zadania  domowe  oraz  challenge  sportowe  do  wykonania.  Po 
dwóch miesiącach  zamrożenia  sportu powoli  zaczęliśmy wracać 
do  normalności.  I  mimo  ograniczeń,  rok  udało  się  spędzić  bar-
dzo intensywnie. Nasze drużyny, oprócz treningów, uczestniczyły 
w rozgrywkach ligowych, brały udział w turniejach oraz rozegrały 
niezliczoną ilość sparingów. W minionym roku zorganizowaliśmy 
dwa obozy oraz kilka wyjazdów na mecze ekstraklasy. W obecnej 
chwili prowadzimy szkolenie w 6 grupach wiekowych:
Juniorzy  (2002-2005),  Trampkarze  (2006-2007), Młodziki  (2008-
2009), Orliki (2010-2011), Żaki (2012-2013), Skrzaty (2014-2016)
Grupy prowadzi trójka trenerów: 
Radosław Kawa – wykształcenie  średnie, obecnie na kurcie Tre-
nerskim UEFA C; Wojciech Przybył – wykształcenie wyższe, Trener 
UEFA C, obecnie na 2 roku Studiów magisterskich na AWF w Kra-
kowie; Wojciech Hajdaś – wykształcenie wyższe, Absolwent AWF 
w Krakowie, Instruktor Piłki Nożnej, Trener UEFA B

INWESTYCJE
Śmiało można powiedzieć, że był to wspaniały rok pod tym 
względem!!!
1.  Rozpoczęcie  budowy NOWEGO  BUDYNKU  KLUBOWEGO  oraz 
zapewnienie środków na dokończenie tej inwestycji.
2. Zakup i montaż trybuny wschodniej. 
3. Zakup traktorka do koszenia boisk.
4. Zapewnienie środków na budowę altany grillowej.
5. Wyrównanie  i  uporządkowanie  terenu  za  trybuną wschodnia 
oraz demontaż starej trybuny nad szatnia.
6. Wygranie  i  realizacja  Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego,  z  którego  został  zakupiony  sprzęt do  treningów, 
bramki przenośne, bramki aluminiowe na główne boisko. Z  fun-
duszy woj. małopolskiego został zorganizowany tygodniowy obóz 
piłkarski,  szkolenia  dla  naszych  trenerów,  oraz  dodatkowa  pula 
treningów piłkarskich! 
2020 ROK MIMO WIELU TRUDNOŚCI PRZYNIÓSŁ WIELE POZY-
TYWNYCH CHWIL.

Jedną z kluczowych rzeczy do dobrego funkcjonowania klubu 
jest jego finansowanie. Cieszy fakt, że grono osób które wspiera-
ją klub stale się powiększa. Oczywiście w „sponsorowaniu” klubu 
ważne są pieniądze ale nie tylko... Równie ważne jest to, co nas 
skłania żeby przekazać swoje pieniądze na działalność Nadwiślan-
ki. Bo klub sportowy to nie budynek, boisko, logo. Klub to przede 
wszystkim ludzie którzy go tworzą: Zawodnicy, ci starsi i ci młodsi, 
kibice, sponsorzy, trenerzy i zarząd „zlepiający” to wszystko w jed-
ną całość.
DLATEGO JAKO ZARZĄD DZIĘKUJEMY CAŁEJ „NADWIŚLAŃSKIEJ” 
SPOŁECZNOŚCI!

Kibicom,  Rodzicom,  Włodarzom  Naszej  Gminy  –  Radzie  Miej-
skiej  Oraz  Burmistrzowi;  Sponsorom:  Transport  Krajowy  i  Zagranicz-
ny  F.H.T.U.  Trans-Kubik; Miko-Hurt  –  Krystian Micuda  i  Łukasz  Korfel; 
Farmers – Hurtownia Warzyw i Owoców – Krzysztof Micuda i Wojciech 
Porębski;  Admet  – Adam  i  Teresa  Czekaj; Meble Hit  – Adamscy;  Fast 
Food Nowe Brzesko Rynek 22 – Marcin Stach; Sanitechnik – Sławomir 
Gajda; Shake Novato – Sławomir Nowak; Usługi Kamieniarskie – Daro 
– Dariusz Krosta; Mechanika Pojazdowa – Paweł Suchenko; Rol-Drop – 
Irena Gorzałczany; Sport-Kom Andrzej Komenda; Gospodarstwo Rolne 
Rodziny Kłębek; Arkadiusz, Bartosz, Adrian Miska; Lemar R.L.E. Leśniak 
Spółka  Jawna,  Krzysztof Madejski  i Wszystkim,  którzy Wspierają  Nas 
Choćby Dobrym Słowem!

(LKS Nadwiślanka)

LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko

Wspomnienie – Nauczyciel z pasją 

stronny rozwój naszych wychowanków. Oto kilka wydarzeń, które 
w czasie  zdalnego nauczania są przygotowywane przez uczniów 
i  nauczycieli:  Działania  sportowe  –  treningi  szachów  przed Mi-
strzostwami Powiatu Proszowickiego; Zagadnienia dotyczące bez-
pieczeństwa w akcji MEN „Droga  z  klasą”; Akacje  charytatywne 
„Pełna miska dla  schroniska”  i  „Mikołajkowa paka dla psiaka” – 
edycje w roku 2020 realizowane w przedszkolu  i w szkole; Przy-
gotowania wolontariuszy  do  kolejnego  finału Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy;  Świąteczna  kartka  w  języku  niemieckim; 
Konkurs  plastyczny  –  Kartki  Bożonarodzeniowe; Wirtualne  spo-

14. listopada 2020 r. pożegnaliśmy śp. Janu-
sza  Opyrchała,  nauczyciela  języka  angielskiego 
i historii. Był przez ponad 20 lat związany z Ze-
społem Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brze-
sku. Przez 5 lat pracował w proszowickim Radio 
„Łan”.  W  1999  roku  rozpoczął  swoją  pierwszą 
pracę  jako  nauczyciel  w  Szkole  Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku. W la-

tach 2006-2009 był wychowawcą klasy  szóstej  a później współ-
koordynatorem międzynarodowych projektów partnerskich szkół. 
Dobrze  zapamiętało  go  kilka  pokoleń  nowobrzeskiej  młodzieży. 
Współpracownicy odnajdywali w nim człowieka cichego, niezwy-
kle skromnego, dyskretnego i opanowanego. Kolegę, przy którym 
zachowanie dystansu do skomplikowanej  rzeczywistości było  ła-
twiejsze.

My,  społeczność  Zespołu  Przedszkolno-Szkolnego  w  Nowym 
Brzesku, nie będziemy mieli już okazji powiedzieć Panu Januszowi 
jak  bardzo  podziwialiśmy  Jego  talent  do  języków obcych.  Poka-
zał nam jak cenny może być rozwój człowieka w każdym wieku, 
ile radości daje zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pa-
sji. Zaledwie kilka  lat  temu nauczył się  języka  i zdobył przyjaciół 
wśród nauczycieli  z  innych krajów. Dziękujemy za wspólne edu-
kacyjne podróże po Europie, był naszym tłumaczem i opiekunem. 
Wspierał nas swoimi umiejętnościami w najmniej oczekiwanych 
momentach. Otwierał nam okno na świat. Wraz z nami niezwykle 
serdecznie żegnali Go przyjaciele z Turcji.

Oto fragment wspomnienia napisanego przez Narin Matban, 
anglistkę  z  Turcji,  koordynatorkę  międzynarodowego  projektu 
partnerskiego szkół Comenius „Różni, a jednak tacy sami”, która 
od 2009 roku organizowała wiele interdyscyplinarnych akcji z śp. 
Januszem Opyrchałem. 

„Przede wszystkim świetny współpracownik, człowiek z entu-
zjazmem, inteligencją i zasadami, potem wspaniały przyjaciel, pe-
łen wiedzy i pomysłów, świeżego spojrzenia na kulturę, ludzkość, 
obdarzony poczuciem humoru. Zdumiewająca była również  jego 

umiejętność uczenia  się  języków. Oprócz  jego perfekcyjnego an-
gielskiego, byłam zaskoczona, gdy zaczął mówić po turecku, lepiej 
ode mnie, zapytał o dokładne znaczenia kilku słów, nawet sama 
nie znałam tych różnic. Ale jego najważniejszą cechą było wielkie 
serce.  Dbał  o  swoich  ukochanych  bezwarunkowo,  nie  oczekując 
niczego dla siebie... Jego skarbem byli rodzice. Dziękuję mamie za 
wychowanie tak wspaniałego syna. (…)”

Wieść  o  Jego  niespodziewanej  śmierci  zasmuciła  wielu 
uczniów  i  rodziców.  Pan  od  Angielskiego  zawsze  był  lubiany  za 
niezwykłe poczucie humoru. Swoim pozytywnym usposobieniem 
dodawał otuchy i sprawiał, że zły dzień stawał się dla każdego lep-
szy. Wychowankowie doceniali jego cierpliwość i wyrozumiałość.

Choć  pożegnaliśmy  naszego  Kolegę,  to  jesteśmy  pełni wiary 
w to, że spotkamy się  jeszcze w Domu Pana. Do codziennej po-
stawy śp. Janusza odnoszą się słowa Jezusa zaczerpnięte z ośmiu 
błogosławieństw: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni cisi, albo-
wiem oni na własność posiądą ziemię.

Będzie  nam  brakowało  Jego  cichej  obecności,  niewidzialne-
go wsparcia, dodatkowej pary rąk i oczu do opieki nad uczniami. 
Może pod drugiej stronie wieczności znów usiądziemy w tym sa-
mym gronie w pokoju nauczycielskim? Porozmawiamy o sporcie, 
o Turcji  i o naszych wychowankach… Przez wiele  lat nasze drogi 
splatały się ze sobą  i ciągle trudno jest uwierzyć, że to  już prze-
szłość.

Swoje wspomnienia, podziękowania można umieszczać w wir-
tualnej księdze pamięci pod adresem: 
https://www.kupamieci.pl/janusz-opyrchal/

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy obsługi 
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku

tkania świąteczne, montaż słowno muzyczny uczniów Szkoły Pod-
stawowej i Bożonarodzeniowe występy przedszkolaków.

Aktywności  włączające  nas  w  akcję  Ministerstwa  Edukacji 
Narodowej  „Razem  na  święta”,  „Szkoła  do  hymnu”  czy  „Szkoła 
pamięta” pomagają nam w budowie zgranej społeczności, która 
opiera  się wszelkim  trudnościom  i  kłopotom,  które  nas  nękają.  
Zapraszamy  do  „polubienia”  strony  Zespołu  Przedszkolno-Szkol-
nego na facebooku i odwiedzania naszej strony internetowej pod 
adresem: www.spnb.pl

Tekst: Zespół (M. Doniec, J. Gorzałczany, K. Olender, 
A. Sendek, M. Styczeń) 

Życzenia Świąteczne:
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w tym trud-

nym czasie życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju 
i  optymizmu. Niech  ten Świąteczny  czas wytchnienia od  trudów 
dnia  codziennego  będzie  pełen  ciepła  rodzinnego,  życzliwości 
i uśmiechu. Życzymy Państwu, aby Nowy Rok 2021 był pełen na-
dziei na lepsze jutro. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym 

Brzesku.



Podsumowanie 2020 roku w fotorelacji


