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Drogowskaz krzyża

Na krzyżu bym się położył
Twe rany na siebie włożył, 
by ulżyć w wielkim cierpieniu
w twym krzyża znaleźć się cieniu. 

W grymas cierpiącej twej twarzy
pod krzyżem stoję wpatrzony, 
w bok Twój i ręce przebite
wciąż bardziej ja przerażony. 

I strugach tej krwi niewinnej
co widzę na ciele Twoim, 
dostrzegam jak wiele grzechów
zadaję Ci w życiu moim. 

Jak każdy z moich tych grzechów
wbija gwoździe w Twe ręce, 
świadomie czyniąc me grzechy
sprawiam że jesteś w męce. 

A ręce te jak drogowskaz
w dwie strony świata zwrócone, 
niewinną krwią i bólem
oczy płaczące zwilżone. 

I widzę jak z tego krzyża
ciągle przygarniasz grzesznika, 
i wielka miłość Twej męki
z krzyża we mnie przenika. 
 
koniec
godz. 03”27
17.03.2021
Fidala Jacek

GAZETA

NOWOBRZESKA

Czytaj stronę internetową gminy: www.nowe-brzesko.pl
Jesteśmy na:

facebook.com/Nowe.Brzesko.ugim/

instagram.com/gminanowebrzesko/

twitter.com/nowebrzeskougim



Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei oraz radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niech 
światło Zmartwychwstania Pańskiego rozświetla Państwa myśli, a trwająca wiosna przynosi słoń-
ce i rozjaśnia dni. Życzymy zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. W tym trudnym dla wszystkich 
czasie świętujmy mądrze, w gronie tylko najbliższych osób, lecz z tą samą radością i nadzieją na 
wszystko, co piękne. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten 
czas był czasem wzmacniania miłości i szacunku do drugiego człowieka. Niech te święta, które 
niosą odrodzenie, napełnią Wszystkich pokojem, dadzą siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą 
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Krzysztof Madejski 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko 
Jan Polak 
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1. Trwają prace budowlane związane z budową budynku przedszkola w Nowym 
Brzesku realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa obiektu oświatowego 
o oddziały przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowa-
niem parku miejskiego”. Zgodnie z umową podpisaną z Przedsiębiorstwem Bu-
downictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa powstanie nowy budynek przed-
szkola wraz z zagospodarowaniem terenu tj. drogami i ciągami komunikacyjnymi 
oraz boiskiem sportowym z bieżnią. 

W ramach, tego projektu przeprowadzona zostanie również rewitalizacji Parku 
Miejskiego. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg, w ramach którego 
zostanie wybrany wykonawca na realizację robót. 

2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku” – w ramach projektu realizowane są trzy zadania:
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku – zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj; Wyko-

nawca uzyskał pozwolenie na budowę dot. przebudowy budynku technologiczno-socjalnego oczyszczalni ścieków, w związ-
ku z czym został mu przekazany plac budowy i w najbliższych dniach rozpoczną się prace w/w zakresie. Wykonawca jest 
również w trakcie procedowania pozwolenia na budowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Brze-
sku.

• Budowa zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Nowym Brzesku – zadanie realizowane w systemie zapro-
jektuj – wybuduj; Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę, w chwili kiedy warunki atmosferyczne pozwolą na prowa-
dzenie robót Wykonawca przystąpi do ich realizacji.

• Przebudowa sieci wodociągu rozdzielczego w ciągu ulicy Wesołej w Nowym Brzesku na odcinku od stacji uzdatniania 
wody do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek – zadanie zostało wykonane i odebrane w  lutym 2021 r. 

3. „NADWIŚLANKA”
W trakcie realizacji jest zadanie 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”. Wykonawcą robót jest Krystian Uryga „URBUD” Usługi Remontowo-Budowlane. Gmina 
Nowe Brzesko na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), 
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

4. W dniu 03.02.2021 r. została podpisana przez Gminę Nowe Brzesko umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Utwo-
rzenie i wzbogacenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku w Gminie Nowe Brzesko: plac zabaw Mniszów, boisko 
Majkowice i Lokalne Centrum Spotkań i Promocji – altana w Szpitarach” realizowanego przez Gminę Nowe Brzesko w  
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie w wysokości: 50 994,00 zł.

Celem operacji jest: Utworzenie, wyposażenie i promocja przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku w Gminie Nowe 
Brzesko poprzez utworzenie i wzbogacenie miejsc stanowiących przestrzenie aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie 
gminy poprzez  doposażenie placu zabaw w Mniszowie, doposażenie boiska sportowego  w Majkowicach oraz utworzenie 
Lokalnego Centrum Spotkań i Promocji w Szpitarach, do momentu złożenia wniosku o płatność.

W ramach zadania zaplanowano doposażenie placu zabaw w Mniszowie w kilka urządzeń zabawowych, wybudowanie 
Centrum Spotkań i Promocji w Szpitarach w postaci altany drewnianej oraz doposażenie boiska w Majkowicach poprzez 
zamontowanie piłkochwytów.

Zdjęcie: UGiM Nowe Brzesko, tekst: (RIiR)

Inwestycje w gminie

Budowa Przedszkola 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Podpisanie umowy na budowę mostu w Nowym Brzesku

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

W dniu 8 marca 2021 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, 
marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę o dofinansowa-
nie pierwszego etapu inwestycji. Środki będą pochodziły z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. 

W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof 
Madejski.

Warto podkreślić, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego wspiera kluczowe inwestycje w naszym regionie. Dzięki 
programowi „Mosty dla Regionów” uda się wybudować nową przeprawę przez Wisłę w gminie Nowe Brzesko. Inwestycja 
będzie mogła zostać zrealizowana dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 1,6 mln złotych. Poza budową mostu, w nowym 
przebiegu wybudowana zostanie również droga wojewódzka nr 775. Koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi jest 
szacowany na 97 milionów złotych. 
W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:
- budowę mostu na rzece Wisła wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW 775 
klasy G, po nowym śladzie,
- budowę skrzyżowań z istniejącą drogą krajową DK 79, drogą wojewódzką DW 964 
oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego,
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowę układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżo-
wań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów (realizacja chodników w miejscu 
skrzyżowań i na terenie zabudowy),
- budowę układu dróg dojazdowych,
- budowę systemu odwodnienia obiektu i drogi DW 775,
- budowę oświetlenia ulicznego.

Nowa przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz stwo-
rzenie nowych miejsc pracy w regionie. Rozbudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Nowe Brzesko będzie 
impulsem dla inwestorów i szansą na szybszy rozwój Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego o powierzchni ponad 30 ha 
i posiadającego pełną infrastrukturę techniczną. 

Obecnie trwają prace projektowe trzech zaproponowanych lokalizacji budowy mostu w Nowym Brzesku. O kolejnych 
działaniach związanych z nową przeprawą mostową będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Przeprawa mostowa 
zostanie zaprojektowana na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Zdjęcie: UMWM w Krakowie, tekst (RO)

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 prowadze-
nia 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 wy-
pełniły 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 internetowej www.nowe-brzesko.pl. W przypad-
ku 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 rozpoczęły się już 
w grudniu 2020 r. W związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 
6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do 
udokumentowania w formie umowy, korzystania z usług 
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszcza-
nia opłat za te usługi.

(RK)

Podpisanie umowy „Most w Nowym Brzesku” 
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Gospodarka odpadami w gminie
Do końca 2019 roku Gmina Nowe Brzesko rozliczała się za 

odbiór odpadów według miesięcznego ryczałtu bez względu 
na ilość odebranych odpadów. Od stycznia 2020 roku zgod-
nie z nowymi przepisami Gmina zobowiązana była płacić za 
rzeczywistą ilości odebranych odpadów. Przygotowując po-
stepowanie przetargowe na 2020 rok brano pod uwagę ilość 
odpadów jakie mieszkańcy naszej gminy oddali od grudnia 
2018 roku do listopada 2019 roku. Przez dwa pierwsze mie-
siące 2020 roku kwota wydatków zaplanowanych na zago-
spodarowanie odpadów była bardzo zbliżona do faktycznie 
wykonanych, natomiast w pozostałych miesiącach za wy-
jątkiem maja i września ilość odpadów faktycznie oddawa-
nych przez mieszkańców w 2020 roku znacznie przekraczała 
ilość zaplanowanych. Reasumując Gmina zaplanowała, że 
w 2020 roku koszt odbioru i zagospodarowania oddanych 
odpadów komunalnych przez mieszkańców nie przekroczy 
kwoty 1.396.920,96 zł, w rzeczywistości wydatki na od-
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zamknęły 
się na poziomie 1.778.939,61 zł. To spowodowało, że od  
1 stycznia 2021 roku wzrosła stawka za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów i wynosi 34 zł za osobę, a jeśli ktoś posia-
da kompostownik przysługuje z tego tytułu zniżka 4 zł. 

W dniu 29 grudnia 2020 roku Gmina przeprowadziła 
postepowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych w okresie od 1 maja 2021 roku  
do 31 grudnia 2022 roku, przeznaczając na ten cel 
2.355.111,11 zł. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy oferując 
2.398.332,24 zł i 2.679.244,13 zł, co przewyższało zakłada-
ną kwotę. Burmistrz zdecydował o unieważnieniu przetargu 
oraz o ogłoszeniu drugiego postepowania przetargowego. 
Drugi przetarg odbył się 8 lutego 2021 roku. Gmina przezna-
czyła na ten cel kwotę taką samą jak w pierwszym postępo-
waniu. Do przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca, wy-
ceniając swoją usługę na kwotę na kwotę 2.198.702,88 zł.

Od 1 maja usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie naszej Gminy będzie świadczyła fir-
ma MIKI z Krakowa. Nowy harmonogram odbioru odpadów 
trafi do Państwa skrzynek pocztowych w kwietniu. Będzie 
on również dostępny na stronie internetowej Gminy Nowe 
Brzesko. 

Przypominamy, iż od 1 grudnia 2020 roku mieszkańcy 
Gminy Nowe Brzesko mogą korzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Nowym 
Brzesku, przy ulicy Przemysłowej, który jest czynny dwa razy 
w tygodniu, w 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. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krze-
sło, szafka nocna).
5) zużytych opon z pojazdów o masie do 3,5 w ilości nie 
przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzo-
wy,
6) bioodpadów w ilości nie przekraczającej 100 kg na nieru-
chomość 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 opakowanio-
we tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielo-
materiałowe, 
10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowanio-
we z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
11) tekstyliów i odzieży, 
12) popiół, 
13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycz-
nych 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 obowiązek samodzielnego rozładowania oddawanych 
odpadów. Do punktu przyjmowane są jedynie odpady ko-
munalne wytworzone na terenie gminy Nowe Brzesko od 
zdeklarowanych osób. Osoba przekazująca odpady do 
PSZOK zobowiązana będzie wypełnić formularz przekazania 
odpadów oraz okazać się dokumentem potwierdzającym 
tożsamość, a w przypadku, gdy odpady dostarcza osoba 
inna niż użytkownik nieruchomości pisemne upoważnienie. 

Uwaga! Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie od 
użytkownik nieruchomości, który zadeklarował iż nie posia-
da kompostownika.

Zdjęcie: UGiM Nowe Brzesko, tekst: (RK)
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#EkoNoweBrzesko – podejmij wyzwanie śmieciowe
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców ochroną środowiska i recyklingiem do uprzątnięcia razem z nami 

Gminy Nowe Brzesko po zimie. 
Z uwagi na nową i trudną dla nas wszystkich sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z COVID-19, w ubiegłym roku 

nie zorganizowaliśmy akcji #EkoNoweBrzesko. Jednak przykładem 2019 roku, w kwietniu br. przeprowadzimy akcję sprzą-
tania gminy. 

W zwiazku z ogłoszeniem w Polsce nowych obostrzeń 
epidemiologicznych, które będą obowiązywać od soboty 20 
marca do piątku 9 kwietnia 2021 roku, akcję sprzątania gmi-
ny rozpoczniemy dopiero po ich zniesieniu. 

Każda osoba zostanie zabezpieczona w środki ochrony 
osobistej przeciwko COVID-19 oraz zostaną wdrożone od-
powiednie procedury bezpieczeństwa dla osób uczestni-
czących w akcji. O szczegółach poinformujemy Państwa na 
stronie internetowej gminy oraz przekażemy wszystkie in-
formacje przez radnych i sołtysów.

Pokażmy wspólnie, że potrafimy zadbać o Naszą Małą 
Ojczyznę. W akcję sprzątania zaangażowali się m.in. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Zastępca Burmistrza, 
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, jednostki 
OSP, radni Rady Miejskiej Nowe Brzesko, sołtysi.  

Przykładem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, który prowadzi kampanie edukacyjne #Eko-
Małopolska w Internecie, zachęcamy również każdego do 
wprowadzania zmian w codziennym życiu dążących do re-
dukcji użycia jednorazowych opakowań. W szczególności 
nie bierzmy w sklepie reklamówek – nośmy swoje, wielora-
zowe (także gdy kupujemy owoce, warzywa czy pieczywo), 
wrzucajmy odpady w sposób selektywny zgodnie z zasada-
mi segregacji odpadów. 

Zmień swoje nawyki dla dobra przyszłych pokoleń i do-
łącz do nas przy wiosennym sprzątaniu. 

Zdjęcie: baza pixabay, tekst: (RO) 

Punkt Czystego Powietrza
Od 1 stycznia 2021 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko został uruchomiony Punkt Obsługi Programu Czyste 

Powietrze w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków za pośrednictwem urzędu o dofinansowanie na wy-
mianę źródła ogrzewania i termomodernizację budynków 
w programie Czyste Powietrze. 
Punkt Obsługi CZYSTE POWIETRZE czynny jest:  
wtorki od 11:30 do 15:30
środy od 7:30 do 15:30
piątki od 7:30 do 15:30

Ze względu na duże zainteresowanie osoby deklarujące 
chęć skorzystania z pomocy w wypełnieniu wniosku pro-
szone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania pod 
nr telefonu 536 363 963. 

Informacja telefoniczna czynna jest we wskazanych wyżej 
terminach pod numerem 536 363 963. 

Zdjęcie: WFOŚiGW, tekst: (RK)



GAZETA  NOWOBRZESKA  64/2021 7

Już 1 kwietnia rozpocznie się 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań w 2021 r. jest przepro-
wadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 
30 czerwca 2021 roku. Obowiązkową 
formą jest samospis internetowy do-
stępny na stronie www.spis.gov.pl. 
Metodami uzupełniającymi są spis 
za pomocą kontaktu telefonicznego 
z rachmistrzem terenowym lub bezpo-
średni kontakt podczas wizyty rachmi-
strza w naszym miejscu zamieszkania. 
Zgodnie z ustawą o statystyce publicz-
nej udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy. Na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Brzesko dane dotyczą-
ce NSPLiM 2021 będą zbierane przez 
dwóch rachmistrzów spisowych. Za-
rządzeniem Nr 8/2021 z dnia 22 stycz-
nia 2021 roku Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Brzesko utworzył Gminne 
Biuro Spisowego w Gminie Nowe Brze-
sko, w skład którego zostali wytypo-
wania pracownicy tutejszego Urzędu, 
którzy udzielają wszelkich informacji 
na temat powszechnego spisu ludno-
ści i mieszkań naszym mieszkańcom, 
pod nr tel. 12 385 20 94 (w godzinach 
pracy urzędu, tj. od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30-15.30). Na-
tomiast od dnia 1 kwietnia 2021 roku 
członkowie Gminnego Biura Spisowe-
go będą udzielali mieszkańcom pomo-
cy w samospisie internetowym – w bu-
dynku Urzędu Gminy i Miasta zostanie 
wyznaczone stanowisko komputerowe 
z dostępem do Internetu. Ponadto od 
15 marca 2021 roku uruchomiona zo-
stała ogólnopolska, dedykowana info-
linia spisowa: 22 279 99 99. 

Jakie dane będą zbierane przez 
rachmistrzów w czasie NSP 2021

Zakres informacyjny spisów okre-
ślają wymagania międzynarodowe 
(patrz: Rozporządzenie UE nr 763/2008 
w sprawie przeprowadzenia spisów 
ludności i mieszkań) oraz krajowe akty 
prawne i strategie. Potrzeby krajowe 
różnych grup użytkowników danych 
zostały również zbadane przez Główny 
Urząd Statystyczny podczas konsultacji 
społecznych spisu (patrz: konsultacje 
społeczne).

W ramach narodowego spisu po-
wszechnego ludności i mieszkań zo-
staną zebrane następujące dane do-
stępne na stronie: 
www.spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
1. Charakterystyka demograficzna 
osób:
• płeć;
• wiek;
• adres zamieszkania;
• stan cywilny;
• kraj urodzenia;
• kraj posiadanego obywatelstwa.
2. Aktywność ekonomiczna osób:
• bieżący status aktywności zawodo-
wej – pracujący, bezrobotni, bierni za-
wodowo;
• lokalizacja miejsca pracy;
• rodzaj działalności zakładu pracy;
• zawód wykonywany;
• status zatrudnienia;
• wymiar czasu pracy;
• rodzaj źródła utrzymania osób;
• rodzaje pobieranych świadczeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
• samoocena niepełnosprawności;
• prawne orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub niezdolności do pracy;
• stopień niepełnosprawności;
• grupy schorzeń powodujące trudno-
ści w wykonywaniu codziennych czyn-
ności.
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
• okres zamieszkania w obecnej miej-
scowości;
• miejsce poprzedniego zamieszkania 
w kraju;
• miejsce zamieszkania rok przed spi-
sem;
• fakt przebywania kiedykolwiek za 
granicą;
• rok przyjazdu/powrotu do Polski;
• miejsce zamieszkania za granicą – 
kraj (dla osób przebywających kiedy-
kolwiek za granicą);
• kraj przebywania i rok wyjazdu z Pol-
ski (dla osób przebywających czasowo 
za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturo-
wa:
• narodowość – przynależność naro-
dowa lub etniczna;

• język, którym posługują się osoby 
w kontaktach domowych;
• wyznanie – przynależność do wyzna-
nia religijnego.
7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
• stopień pokrewieństwa z reprezen-
tantem gospodarstwa domowego;
• tytuł prawny gospodarstwa domo-
wego do zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych (mieszkania i budyn-
ki):
• rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
• stan zamieszkania mieszkania;
• własność mieszkania;
• liczba osób w mieszkaniu;
• powierzchnia użytkowa mieszkania;
• liczba izb w mieszkaniu;
• wyposażenie mieszkania w urządze-
nia techniczno-sanitarne;
• rodzaj stosowanego paliwa do ogrze-
wania mieszkania;
• tytuł prawny zamieszkiwania miesz-
kania przez gospodarstwo domowe;
• rodzaj budynku, w którym znajduje 
się mieszkanie;
• stan zamieszkania budynku;
• wyposażenie budynku w urządzenia 
techniczne;
• powierzchnia użytkowa mieszkań 
w budynku;
• liczba izb w budynku;
• własność budynku;
• liczba mieszkań w budynku;
• rok wybudowania budynku.
Materiały opracowane na podstawie 
NSPLiM 2021 www.spis.gov.pl 

Zdjęcie: GUS 
tekst: (Gminne Biuro Spisowe 

UGiM Nowe Brzesko)
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Podsumowanie pięcioletniej kadencji Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych

W 2021 roku dobiegła końca kadencja Zarządów Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Końca do-
biega również kadencja Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który to 
został wybrany oraz ukonstytuowany 2 kwietnia 2016 roku 
na Zjeździe Zwyczajnym OM – G ZOSP RP. W związku z po-
wyższym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, odbyły się we 
wszystkich jednostka OSP zebrania sprawozdawczo-wybor-
cze, w trakcie których podsumowano pięcioletnią działal-
ność dotychczasowych Zarządów. Należy tu podkreślić, iż 
w niektórych jednostkach w ciągu pięcioletniej kadencji zo-
stały zmienione składy Zarządu oraz dokonano zmian oso-
bowych funkcji Prezesa Zarządu. Do najważniejszych zadań 
oraz inicjatyw podjętych przez Zarządy w minionej kadencji 
możemy zaliczyć:

OSP KSRG Nowe Brzesko:
• Zakup 2 dodatkowych aparatów ochrony dróg oddecho-
wych.
• Zakup pompy szlamowej WT20X.
• Remont średniego pojazdu pożarniczego Star 266 z napę-
dem terenowym 6x6 oraz zakup drabiny pożarniczej na wy-
posażenie powyższego pojazdu.
• Zakup 11 kompletów ubrań koszarowych oraz obuwia dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
• Montaż systemu szybki start do pojazdów Mercedes GBA 
2,5/20 oraz Star GBA 3/16 (podtrzymanie ciśnienia oraz sta-
łe ładowanie).
• Remont zabytkowego pożarniczego wozu konnego z 1917 
roku.
• Pozyskanie drugiej motopompy pływającej typu Niagara 
w ramach strat popowodziowych.
• Remont podjazdu z kostki brukowej przed budynkiem OSP.
• Montaż dodatkowego oświetlenia LED w kostce brukowej 
(doświetlenie filarów budynku) oraz montaż oświetlenia 
LED przez budynkiem oraz wykonanie i montaż „logo” na 
ścianie czołowej OSP.
• Remont klatki schodowej oraz zaplecza kuchennego i sani-
tarnego na piętrze budynku remizy.

• Zakup zmywarki.
• Zakup lodówki oraz kuchenki gastronomicznej.

OSP KSRG Śmiłowice:
• Zakup szaf przydatnych do archiwizacji ważnych doku-
mentów.
• Zakup 6 hełmów strażackich.
• Termomodernizacja budynku – wykonanie elewacji ze-
wnętrznej budynku remizy.

• Remont sali na pierwszym piętrze budynku remizy.
• Remont i modernizacja boksów garażowych wraz z po-
mieszczeniem socjalnym.
• Pozyskanie torby PSP R1 wraz z pełnym wyposażeniem 
oraz szynami Kramera.
• Pozyskanie deski ratowniczej oraz defibrylatora AED.
• Remont pomieszczenia kuchni oraz łazienki w budynku 
remizy.
• Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowni-
czo gaśniczego VOLVO FL GBARt 3/16.
• Zakup 2 kombinezonów zabezpieczających przed owada-
mi błonkoskrzydłym oraz 6 par rękawic technicznych.
• Zakup agregatu oddymiającego z silnikiem Hondy.
• Zakup motopompy pływającej NIAGARA-2.
• Zakup drabiny wysuwnej ZS-2100.
• Zakup kompletnego zestawu poduszek wysokiego i niskie-
go ciśnienia VETTER z podporami do stabilizacji LUCAS PT-
1200 oraz klinami schodkowymi.
• Pozyskanie butli stalowych do aparatów ochrony układu 
oddechowego.
• Pozyskanie kompresa do nabijania butli ochrony układu 
oddechowego.
• Wykonano remont pomieszczenia znajdującego się obok 
boksów garażowych.
• Montaż alarmu i monitoringu budynku remizy.
• W roku 2020 jednostka OSP Śmiłowice uroczyście przeka-
zała samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO DAILY 49-
10 dla OSP Rudno Dolne. Samochód ten został zakupiony za 
fundusze pozyskane ze sprzedaży Jelcza, który służył jedno-
stce przez wiele lat.

Zdj. z archiwum jednostki OSP

Zdj. z archiwum jednostki OSP
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OSP Hebdów:
• Budowa parkingów wraz z drogą dojazdową obok remizy.
• Udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 
2016 – przyjęcie pielgrzymów z Włoch w remizie OSP.
• Organizacja Dnia Dziecka w Hebdowie wspólnie z KGW 
Hebdów i Radą Sołecką.
• Zakup wraz z montażem agregatu wodno-pianowego AWP 
70/40 – wyposażenie Fort Transit.
• Zakup wraz z montażem systemu selektywnego alarmo-
wania OSP.
• Zakup zestawu medycznego OSP R1.
• Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w otocze-
niu budynku remizy OSP.
• Wykonanie dojścia z kostki brukowej do placu zabaw i si-
łowni zewnętrznej oraz ogrodzenia.
• Wykonanie, montaż oraz poświęcenie krzyża na cmenta-
rzu „Stare Brzesko” z okazji 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.
• Organizacja obchodów 90-lecia OSP w Hebdowie.

• Remont garaży/boksów w remizie, magazynków oraz wyj-
ścia na wieżę strażacką.
• Wymiana bram wjazdowych do garaży i drzwi wejścio-
wych do remizy.
• Budowa monitoringu wokół remizy.
• Pozyskanie toru do zawodów MDP w/g regulaminu CtiF.
• Zakup zestawu medycznego wraz z deską PSP R1.
• Zbiórka środków finansowych dla Szpitala Powiatowego 
w Proszowicach w ramach akcji ,,STRAŻACY MEDYKOM” 
przeprowadzona wspólnie z radnymi oraz sołtysami Hebdo-
wa. Dzięki hojności mieszkańców uzbierano 5850,00 zł.
• Coroczna organizacja Pielgrzymki strażaków do Sanktu-
arium w Hebdowie.

OSP Kuchary:
• Rozpoczęcie prac przy budowie placu zabaw – zakup dział-
ki, prace ziemne, wykonanie ogrodzenia.
• Wykonanie posadzki żywicznej w garażu OSP.
• Wykonanie systemu selektywnego wywoływania.
• Wyposażenie świetlicy w sprzęt audiowizualny a także 
sprzęt do ćwiczeń, aparatów powietrznych, radiostacji prze-
nośnych, węży tłocznych, kombinezonów oraz drobniejsze-
go sprzętu bojowego.

• Montaż systemu monitoringu w budynku.
• Karosaż samochodu (nadbudowa), szafki do szatni, mon-
taż nowego zbiornika na nieczystości.

OSP Rudno Dolne:
• Pozyskanie 13 kompletów ubrań specjalnych oraz hełmów, 
rękawic i butów bojowych.
• Pozyskanie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVE-
CO DAILY 49-10.
• Zakup torby medycznej PSP1 z deską ortopedyczną oraz 
zestawem stabilizacji i kompletem pasów oraz defibrylator 
AED.

• Wykonanie projektu przebudowy części budynku byłej 
szkoły w Rudnie Dolnym w celu dostosowania do adaptacji 
pod pomieszczenie garażowe na potrzeby jednostki OSP.
• Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby przyszłego 
pomieszczenia garażowego dla OSP.

OSP Szpitary:
• Wykonanie fundamentów pod nowy budynek wielofunk-
cyjny z zapleczem dla OSP.
• Odnowienie i wymalowanie części garażowej OSP.
• Utwardzenie placu przed budynkiem remizy OSP.
• Wykonanie rekultywacji terenów zielonych wokół zbiorni-
ka oraz budynku remizy OSP.
• Wykonanie prac brukarskich polegających na utwardzeniu 
placu pod budowę altany oraz chodnika przy budynku re-
mizy OSP.

Zdj. z archiwum jednostki OSP

Zdj. Arkadiusz Fularski

Zdj. Arkadiusz Fularski
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• Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumen-
tacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na budowę budyn-
ku wielofunkcyjnego wraz z częścią przewidzianą na działal-
ność OSP w Szpitarach.

OSP Majkowice:
• Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku re-
mizy OSP.
• Remont samochodu ratowniczo gaśniczego będącego na 
wyposażeniu jednostki OSP.
• Wykonanie nowego ogrodzenia wokół terenu przy budyn-
ku remizy, boiska oraz placu zabaw.

• Doposażenie placu zabaw przy budynku remizy.
• Rewitalizacja boiska przy budynku remizy.
• Wybrukowanie wjazdu oraz części terenu wokół budynku 
remizy.
• Remont instalacji elektrycznej wewnątrz budynku remizy.
• Zakup 10 kpl. ubrań specjalnych, hełmów oraz butów bo-
jowych.
• Przestawienie masztu z syreną alarmową w miejsce nie 
kolidujące z nowo powstającą infrastrukturą.
• Pozyskanie oraz montaż systemu selektywnego wywoła-
nia.
• Zakup sprzętu: piła spalinowa, podkaszarka do trawy, ra-
diotelefony.

W trakcie zebrań sprawozdawczo-wyborczych wszyst-
kie ustępujące Zarządy uzyskały absolutorium, co świad-
czy o wysokim poziomie zaufania wśród druhen i druhów. 

Tegoroczna kampania sprawozdawczo-wyborcza wyłoniła 
spośród kandydatów następujące składy Zarządów w po-
szczególnych jednostkach OSP:

OSP KSRG Nowe Brzesko:
Prezes – Jan Czechowicz

Wiceprezes/Konserwator sprzętu p.poż. – Karol Czechowicz
Naczelnik – Przemysław Wielbłąd

Z-ca naczelnika/Opiekun drużyny MDP – Wojciech Dzióbek
Skarbnik/Gospodarz – Michał Wajda

Sekretarz – Aleksandra Szlęk
Członek Zarządu OSP – Damian Charzewski

OSP KSRG Śmiłowice:
Prezes – Wojciech Banaś

Wiceprezes – Krzysztof Koziara
Naczelnik – Norbert Gąsiorek

Zastępca Naczelnika – Jacek Tomasiak
Skarbnik – Marcin Gąsiorek
Gospodarz – Paweł Pachut
Sekretarz – Sylwia Gąsiorek
Członek Zarządu – Jan Polak

Członek Zarządu – Krzysztof Ciesielski
OSP Hebdów:

Prezes – Józef Krosta
Wiceprezes – Michał Jędrosz

Naczelnik/Wiceprezes – Kazimierz Szczepański 
Z-ca Naczelnika – Mateusz Zawartka

Sekretarz – Janusz Książek
Skarbnik – Andrzej Raś

Gospodarz – Krystian Rachtan
Kronikarz – Weronika Szczepańska

Członek Zarządu – Robert Maj
OSP Majkowice:

Prezes – Adam Wróblewski
Naczelnik – Mateusz Kalisz

Sekretarz – Aleksander Piątek
Skarbnik – Marcin Grzesikowski

Gospodarz – Rafał Kwiecień
Członek Zarządu – Rafał Raś

OSP Kuchary:
Prezes – Michał Breksa

Naczelnik – Marcin Dziedzic
Sekretarz – Michał Pabisek
Skarbnik – Karolina Janczur
Gospodarz – Marcin Duda

OSP Rudno Dolne:
Prezes – Agata Gąsiorowska-Twaróg

Wiceprezes – Agata Świątek
Naczelnik – Rafał Atłas

Z-ca Naczelnika – Marcin Twaróg
Skarbnik – Michał Białek
Sekretarz – Adrian Kubik

OSP Szpitary:
Prezes – Rafał Czajka

Naczelnik – Kamil Krosta
Gospodarz – Maciej Czajka
Skarbnik – Bartosz Ryńca
Sekretarz – Artur Czajka 

Tekst: Wojciech Adamczyk – Zastępca Burmistrza

Zdj. z archiwum jednostki OSP

Zdj. z archiwum jednostki OSP
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Dekontaminacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Dowozy na szczepienia

Odszedł na służbę u boku Pana – wspomnienie ś.p. Druha Stanisława Krzyka

W dniach 13 i 14 marca br. na polecenie KP PSP Proszowi-
ce za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 
jednostki OSP z terenu Gminy Nowe Brzesko (w składzie OSP 
Nowe Brzesko, OSP Hebdów oraz OSP Śmiłowice) dokonały 
dekontaminacji przestrzeni publicznej m.in. w miejscowości 
Szpitary, Przybysławice, Rudno Dolne, Grębocin, Mniszów, 
Hebdów, Śmiłowice oraz na terenie miasta Nowe Brzesko. 
Dekontaminacja to proces polegający na usunięciu i dezak-
tywacji substancji szkodliwej m.in. czynników biologicznych, 
która zagraża życiu lub zdrowiu organizmu żywego poprzez 
kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacja 
przestrzeni publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Brze-
sko to cyklicznie zorganizowana akcja, która potrwa do czasu 
jej odwołania. Składamy serdeczne podziękowania druhom 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje:
W dniu 3 lutego 2021 rozpoczęto pierwszy dowóz osób 

na szczepienie przeciwko COVID-19 z terenu gminy. Szcze-
pienia odbywają się w placówce NFZ Nowe Brzesko. Dowóz 
na szczepienia przeciw COVID-19 dla mieszkańców Gminy 
Nowe Brzesko uprawnionych do tego dowozu, organizo-
wany jest przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 
Brzesku. W akcji biorą udział również wszystkie jednostki 
OSP z terenu gminy. Uprawnienie do dowozu do najbliższe-
go od miejsca zamieszkania punktu szczepień przysługuje 
osobom, które: posiadają orzeczenie o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowied-
nio I grupę ze schorzeniami w zakresie kodów R lub N; mają 
trudności z dostępem do punktu szczepień (osoby starsze 
niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu 
szczepień).

Zgłoszenia do dowozu należy dokonywać co najmniej na 
trzy dni przed datą szczepienia pod numerami telefonów: 
(12) 385 26 55 w godz. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku 
do piątku; 536 245 866 w godz. od 15:30 do 17:00 od po-
niedziałku do piątku. 

6 marca 2021 roku w wieku 66 lat zmarł dh Stanisław Krzyk, wieloletni naczelnik Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nowym Brzesku. 

Należał do najbardziej rozpoznawalnych osób w Nowym Brzesku. W swojej długoletniej służbie 
dla miejscowej społeczności został zapamiętany jako dobry i uczynny człowiek. Dziękujemy mu za 
wieloletnią służbę w myśl dewizy strażackiej „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Druh Stanisław 
był odznaczany brązowym, srebrnym i złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Jego pasją była 
piłka nożna. W latach 70. i 80. był bramkarzem Nadwiślanki Nowe Brzesko. Po zakończeniu sportowej 
przygody w klubie kibicował mu m.in. w czasie obchodów 85-lecia działalność LKS Nadwiślanka Nowe 
Brzesko, pełniąc honory chorążego pocztu sztandarowego. 

Dh Stanisław Krzyk został pochowany 9 marca 2021 roku na cmentarzu w Nowym Brzesku. 
Zdjęcie archiwalne: UGiM Nowe Brzesko, tekst: (RO)

za udział w akcji oraz trudną służbę dla lokalnej społeczności 
w czasach epidemii COVID-19. 

Zdjęcie: OSP Śmiłowice, tekst: (RO)

W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać następu-
jąc dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu 
szczepień oraz datę i godzinę szczepienia, numer telefonu, 
powód zgłoszenia, PESEL, w przypadku osób niepełno-
sprawnych informacja o stopniu i rodzaju niepełnosprawno-
ści. Klauzula informacyjna dotycząca dowozu na szczepienia 
dostępna jest  w urzędzie gminy oraz na stronie:
www.nowe-brzesko.pl 
Akcja #SzczepimySię www.gov.pl/web/szczepimysie 

Zdjęcie: OSP Nowe Brzesko, tekst: (RO)
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Nie dajcie się nabrać – ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców!
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się 
za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „po-
moc” przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. 

Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kuriero-
wi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wniosko-
dawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym 
ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą 
otrzymać taką lub podobną propozycję – nie dajcie się na-
brać, nie traćcie pieniędzy. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie 
ma nic wspólnego z tego typu działaniami.  

Podkreślamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa uruchamiając jakikolwiek mechanizm pomocowy 
NIGDY nie żąda wpłacenia pieniędzy czy to osobiście, czy za 
pośrednictwem np. kuriera. Wystarczy złożyć w odpowied-
nim terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz  z niezbęd-
nymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie. 

Nie ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy w zamian 
za obietnicę zajęcia się obsługą wniosku przez konkretnego 
pracownika ARiMR czy przychylniejsze traktowa-
nie rolnika. Rozpatrywaniem konkretnego wniosku 
o pomoc NIGDY nie zajmuje się jeden pracownik 
ARiMR. Każdy wniosek w ramach danego mechani-
zmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu o te 
same procedury, a są one tak skonstruowane, że za-
pobiegają faworyzowaniu jednych wnioskodawców 
kosztem innych. 

Informujemy, że każdy sygnał dotycząc nie-
prawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości 
w rozdzielaniu środków finansowych znajdujących 
się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdza-
ny, a jeżeli się potwierdzi, wobec tych pracowników 
Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte zo-
staną surowe konsekwencje. 

Jednocześnie przestrzegamy przed proponowa-
niem pracownikom ARMR jakiejkolwiek gratyfikacji 
w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. To dzia-
łanie niezgodne z prawem, za które grożą poważne 
konsekwencje. 

Tego typu sprawy nie są nowością w historii działania 
ARiMR. W przeszłości rolnicy otrzymywali np. pisma z infor-
macją, że po wpłaceniu kilkuset złotych otrzymają komplet 
dokumentów, które uprawniają do przyznania dopłat bez-
pośrednich. To była próba wyłudzenia pieniędzy, bowiem 
wnioski o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak wszystkie 
inne dokumenty niezbędne do przyznania wsparcia (wnio-
sek o pomoc, wniosek o płatność, instrukcje, załączniki do 
wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można je pobrać z portalu 
internetowego ARiMR – www.arimr.gov.pl lub otrzymać 
w placówkach Agencji.

Prosimy rolników o uważne analizowanie wszelkich 
propozycji „pomocy” przy uzyskaniu dofinansowania, któ-
re nie pochodzą bezpośrednio od ARiMR. W przypadku 
gdy budzą one wątpliwości prosimy o zgłaszanie ich do 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst: ARiMR 
www.arimr.gov.pl 

Zdalna nieodpłatna pomoc prawna
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

decyzją Starosty od 2 listopada 2020 r. do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego ponownie będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane za pomocą środków komunikacji 
na odległość (telefon, mail). Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsza rejestracja. 

Zgłoszeń na porady należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej: 
https://np.ms.gov.pl/małopolskie/proszowicki 

lub pod numerem telefonu: 12 386-18-46, 12 386-10-63 
w godzinach od 08:00 – 15:00 

(RO)
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jednym z warunków, których rolnicy 
zobligowani są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bezpośrednie 
oraz płatności obszarowe w ramach 
PROW 2014-2020. W przypadku jego 
złamania ARiMR może nałożyć na rol-
nika karę finansową zmniejszającą 
wszystkie otrzymywane przez niego 
płatności o 3 proc. W zależności od 
stopnia winy, może zostać ona obniżona 
do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. 
Jeszcze wyższe sankcje przewidziane 
są dla tych, którzy świadomie wypalają 
grunty rolne – muszą oni liczyć się z ob-
niżeniem płatności nawet o 25 proc. 
Agencja może również pozbawić rolni-
ka całej kwoty płatności bezpośrednich 
za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie 
uporczywe wypalanie przez niego traw.

Komunikat: ARiMR
www.stoppozaromtraw.pl

Nie daj się oszukać!
Komenda Powiatowa Policji w Pro-

szowicach przygotowała kompendium 
– „Jak nie dać się oszukać w Interne-
cie”. Cyberprzestępcy w 99% przypad-
kach wykorzystują nieuwagę, pośpiech 
i naiwność ludzką, a nie zaawansowa-
ne oprogramowanie czy nowe techno-
logie.
Materiał pochodzi ze strony: 
WWW.PROSZOWICE.POLICJA.GOV.PL

Internet na dzień dzisiejszy to me-
dium, w którym przeplata się świat 
realny z wirtualnym, życie zawodowe 
i prywatne... Granica jest coraz cieńsza 
i zaczyna się zacierać. Postęp cywiliza-
cyjny zmusza nas do pogodzenia się 
z „częściową wirtualizacją” naszego 
życia – wymiana informacji, rozryw-
ka, zakupy, bankowość… Praktycznie 
wszystkie aspekty realnego świata 
mają swój oddźwięk w cyberprzestrze-

ni. Jest szybko, tanio i 24 h na dobę. Ku-
pić można wszystko, zawrzeć umowę 
ubezpieczeniową, założyć konto ban-
kowe – wszystko w Internecie bez bie-
gania po mieście, bez stania w kolejce, 
nie martwiąc się o godziny otwarcia.

Cyberprzestępcy w 99% przypad-
kach wykorzystują nieuwagę, pośpiech 
i naiwność ludzką, a nie zaawansowa-
ne oprogramowanie czy nowe techno-
logie! Internet tak jak każde inne miej-
sce nie powinien zwalniać z czujności 
i zachowania zdrowego rozsądku, gdyż 
tak jak nie uwierzymy, że w życiu real-
nym nikt obcy nie przekaże nam fortu-
ny, tak samo w Internecie nie powinni-
śmy wierzyć w „nadzwyczajne okazje”! 
Lepiej stracić trzy niepewne okazje, niż 
raz dać się oszukać.

Przestrzegając kilku podstawowych 
zasad można ustrzec się przed przykry-

mi następstwami nieuczciwej aktyw-
ności różnych oszustów.
Podstawowe zasady, które podnoszą 
bezpieczeństwo w Internecie:
Zakupy w sklepie internetowym:
• Należy sprawdzić opinie o sklepie – 
jak przebiegały zakupy innych, czy ktoś 
zgłaszał jakieś nieprawidłowości (moż-
na korzystać z opinii w serwisie takich 
jak www.ceneo.pl lub www.opineo.pl 
czy sprawdzić na forach znalezionych 
z wykorzystaniem choćby Google). Na-
leży pamiętać, że sklep internetowy 
jak każda inna firma, musi posiadać 
numer telefonu stacjonarnego oraz 
adres i inne dane rejestracyjne – np. 
numery NIP i REGON. Powinien być też 
zamieszczony nr KRS (Krajowy Rejestr 
Sądowy), który można zweryfikować 
on-line, np. pod adresem: 
www.krs-online.com.pl.

ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat
Z nastaniem przedwiośnia rośnie 

zagrożenie pożarowe związane z wy-
palaniem traw. Warto przypomnieć, że 
proceder ten jest niezgodny z prawem 
i grożą za niego surowe sankcje kar-
ne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można 
było przekonać się wiosną ubiegłego 
roku, kiedy płonęły tereny Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, a akcja ga-
śnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że 
od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne 
instytucje przestrzegają przed wypala-
niem traw, co roku znajdują się osoby, 
które lekceważąc te apele, za nic mają 
stwarzanie bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt 
i niszczenie środowiska naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to 
mit

Wbrew obiegowej opinii wypala-
nie nie powoduje bujniejszego odrostu 
traw. Nie poprawia też jakości gleby. 
Co więcej, w znacznym stopniu obniża 
wartość plonów. Po przejściu pożaru 
gleba staje się jałowa i potrzebuje na-
wet kilku lat, aby powrócić do stanu 
sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla 
całego ekosystemu – zniszczona zostaje 
nie tylko warstwa życiodajnej próchni-
cy, giną również zwierzęta. Podpalanie 
traw bywa często przyczyną pożarów 
lasów i zabudowań gospodarczych, 
w których życie tracą także ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet wię-
zienie

Zakaz wypalania traw określony 
został w Ustawie o ochronie przyrody 
oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wy-
kroczeń przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której wysokość 
może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co 
więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy 
dojdzie do pożaru, który sprowadzi za-
grożenie utraty zdrowia lub życia wielu 
osób albo zniszczenia mienia wielkich 
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie 
z zapisami Kodeksu karnego – podlega 
karze pozbawienia wolności nawet do 
10 lat.
Wypalanie traw to też ryzyko utraty 
dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wy-
palającemu grożą również dotkliwe 
kary, które nakładać może Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest 
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• Należy sprawdzić poprzez kontakt 
telefoniczny oraz e-mail wiarygodność 
sklepu.
• W razie jakichkolwiek podejrzeń 
powinno się przynajmniej przy pierw-
szym zakupie sprawdzić stan przesyłki 
w obecności kuriera.
• Dobrze jest korzystać z ofert sklepów, 
które oferują możliwość śledzenia sta-
tusu zamówienia.
• Ważną sprawą jest fakt istnienia na 
stronie sklepu protokołu szyfrowania 
danych podczas dokonywania zaku-
pów.
• Przed przesłaniem pieniędzy nale-
ży upewnić się, czy w naszej skrzynce 
poczty elektronicznej pojawiło się po-
twierdzenie zamówienia.

Zakupy na aukcjach internetowych:
• Zawsze przed transakcją należy przej-
rzeć opinię (komentarze) użytkownika 
portalu aukcyjnego, należy również 
pamiętać, że nie liczy się tylko duża 
ilość pozytywnych komentarzy, które 
mogą być celowo „wypracowane” po-
przez zakupy przedmiotów o znikomej 
wartości, ale też ich statystyka – na 
przykład kilka ostatnio dodanych nega-
tywnych komentarzy może świadczyć 
o przejęciu konta uczciwie handlują-
cego użytkownika przez dokonującego 
oszustwa przestępcę.
• Należy pamiętać, że nie ma „super 
okazji” – zbyt niska cena też może su-
gerować ryzyko oszustwa.
• O fakcie czy bierzemy udział w nie-
uczciwej aukcji, może powiedzieć opis 
aukcji lub załączone do niej zdjęcia. 
Pamiętać należy, że jeżeli zdjęcia nie 
są wykonane przez sprzedającego, tyl-
ko pochodzą np. ze strony producenta 
lub innej aukcji, może to świadczyć, iż 
sprzedający nie jest w posiadaniu wy-
stawianego na sprzedaż towaru.
• Jakiekolwiek podejrzenia, powinny 
skutkować odstąpieniem od transakcji.
• Przed dokonaniem zapłaty powinno 
się skontaktować ze sprzedawcą – im 
więcej informacji o sobie udostępnia 
(np. adres i telefon) tym lepiej.
• W wypadku przedpłaty na konto na-
leży wybierać tylko doświadczonych 
i pozytywnie opiniowanych sprzedaw-
ców.
• Unikajmy bezwzględnie dokonywa-
nia zapłaty za zakupiony towar po-

przez różne systemy płatności, które 
nie pozwalają w żaden sposób ziden-
tyfikować odbiorcę naszej płatności, 
takich jak Western Union lub ostatnio 
wprowadzany system zdalnego prze-
kazywania pieniędzy poprzez sieć ban-
komatów, umożliwiający dokonywanie 
wypłat bez konieczności posiadania 
karty bankomatowej, a jedynie posia-
dając telefon komórkowy – Hal-Cash. 
W celu skorzystania z usługi Hal-Cash 
i pobrania gotówki z bankomatu, 
potrzebne są wyłącznie kody, które 
można otrzymać np. SMS’em, bezpo-
średnio po zleceniu dokonanym przez 
nadawcę. W przypadku zaistnienia 
oszustwa, przestępca wybiera nasze 
pieniądze w każdym miejscu naszego 
kraju, a pozostaje po nim jedynie nu-
mer telefonu komórkowego, który naj-
częściej jest numerem pre-paid, uży-
tym raz do popełnienia przestępstwa.
• Nie należy dokonywać transakcji 
przez tzw. „kupowanie poza aukcją”. 
(Oszuści najczęściej traktują serwis au-
kcyjny jako sposób pozyskania ofiary. 
Przestępca proponuje nieświadomej 
zagrożenia osobie zakup po niższej 
cenie, ale bez pośrednictwa serwi-
su – choćby po to, by uniknąć opłat 
pobieranych przez serwis aukcyjny. 
Należy wziąć pod uwagę, że później-
sze dochodzenie swoich roszczeń, jak 
i postępowanie dowodowe jest bardzo 
utrudnione).
• Po zakończonej aukcji należy odcze-
kać kilka godzin i skontaktować się 
samemu ze sprzedającym w celu po-
twierdzenia danych potrzebnych do 
dokonania przelewu, pamiętając że 
błyskawicznie otrzymany po zakończo-
nej aukcji e-mail może być spreparo-
wany przez oszusta.
• Jeśli pojawia się choć cień niepewno-
ści odnośnie sprzedającego, a istnieje 
taka możliwość, należy wybrać funkcję 
depozytową portalu, unikając transak-
cji z osobami, które nie chcą się zgo-
dzić na taką formę płatności.
• Jeżeli przesyłkę przesłano za zalicze-
niem pocztowym – można otworzyć 
paczkę przy pracowniku poczty lub ku-
rierze i w przypadku ujawnienia oszu-
stwa, należy spisać protokół i złożyć 
zawiadomienie na policji.
• Jeżeli po aukcji zakończonej sprze-
dażą (przeważnie niespodziewanie 

wysoką kwotą) okaże się, że kupują-
cy pochodzi z zagranicy (najczęściej 
z Afryki), nie należy wysyłać towaru, 
dopóki pieniądze nie zostaną zaksię-
gowane na koncie, nie reagując na  
e-mail’e, że pieniądze zostały chwilo-
wo wstrzymane, ale za to do informa-
cji jest załączony spreparowany dowód 
wpłaty (najczęściej jest do dokument 
w formacie *.pdf).
Bardzo ważna jest ochrona swoich 
danych personalnych, by nie zostać 
wplątanym w przestępczą aktywność 
oszustów aukcyjnych!
• Nie należy logować się (podawać 
loginy/nick’a i hasła) z komputera 
obcego (np. w kafejce internetowej, 
u znajomego itp.), gdyż nie mamy 
pewności, że na danym komputerze 
nie jest uruchomione oprogramowa-
nie do pozyskiwania informacji, które 
powinny być znane tylko nam (sniffe-
r’y, keylogger’y) lub nawet czy jest na 
nim zainstalowany program antywiru-
sowy z aktualnymi bazami złośliwego 
oprogramowania.
• Nie należy podawać żadnych danych 
w odpowiedzi na rzekome zapytania 
od administracji serwisu aukcyjnego, 
są to w 100% preparowane przez oszu-
stów e-mail’e celem przejęcia naszego 
konta użytkownika.

Korzystanie z portali społecznościo-
wych:
• Należy podawać jak najmniej infor-
macji o sobie, rodzinie, bliskich, znajo-
mych, miejscu pracy, itp.
• Nie wolno zamieszczać zdjęć, któ-
re mogą być podstawą szantażu, lub 
mogą pomóc w uwiarygodnieniu pod-
szywania się.
• W przypadku, ujawnienia, iż ktoś po-
daje się za nas (ktoś w takim serwisie 
takim jak np. „Nasza Klasa” założył 
profil z naszymi danymi) trzeba żądać 
od administratora jego usunięcia.

Dokonywanie płatności w Internecie:
• Przed przelaniem pieniędzy należy 
upewnić się, czy podane przez sklep 
konto rachunku bankowego nie należy 
do tzw. elektronicznych portmonetek, 
czyli kupowanych np. w urzędzie pocz-
towym za 5 zł kart płatniczych wraz 
z numerem konta w celu późniejszego 
ich doładowania (karta płatnicza typu 
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pre-paid). Sprawdzić to można wpi-
sując nr rachunku bankowego choćby 
pod adresem:
http://www.konto.uwaga.info/,
gdzie w przypadku karty tupu pre-pa-
id nie pojawi się żaden oddział ban-
ku, tylko centrala. Należy pamiętać, 
iż transakcja taka jest niebezpieczna, 
gdyż nr konta rachunku bankowego 
nie jest powiązany z żadnymi danymi 
personalnymi.
• Nie należy regulować płatności w In-
ternecie tzw. „wypukłymi” kartami kre-
dytowymi, które po dokonaniu zakupu 
konieczne jest podanie numeru karty 
oraz najczęściej specjalnego kodu zapi-
sanego na karcie (kod ten zwany jest 
CVV2/CVC2, numer ten jest nadruko-
wany na karcie tuż obok podpisu).
• Powinno się regulować płatno-
ści w Internecie korzystając z witryn 
umożliwiających płatności przez centra 
rozliczeniowe, dzięki temu pracownicy 
sklepu internetowego nie otrzymują 
danych karty kredytowej.
• Płacąc kartą lub przelewem z elek-
tronicznego konta bankowego należy 
używać wszystkich, także opcjonalnych 
zabezpieczeń oferowanych przez bank 
– np. dodatkowego kodu autoryzują-
cego transakcję, otrzymywanego sms-
-em na telefon komórkowy.
• Nie wolno reagować na e-mail’e od 
banku z prośbą o podanie hasła jedno-
razowego lub zmianę hasła.
• Logując się na stronę, poprzez którą 
dokonuje się płatności, należy spraw-
dzić, czy opiera się ona na bezpiecz-
nym połączeniu szyfrowanym oznaczo-
nym skrótem https (w odróżnieniu od 
nieszyfrowanego http), jeśli tak należy 
sprawdzić, czy certyfikat bezpieczeń-
stwa jest ważny klikając na symbol 
kłódki, który pokaże się podczas wy-
świetlania takiej strony w przeglądarki 
internetowej.
• Nie wolno reagować na e-mail’e od 
banku z prośbą o zalogowanie się na 
stronę banku przez link podany w tek-
ście wiadomości. Strona, taka może 
być kopią strony banku, a klient jest 
proszony o podanie numeru konta, nu-
meru identyfikacyjnego i haseł, a na-
wet kodów PIN do kart. Jest to typowy 
phishing – czyli wyłudzanie danych do-
tyczących kont rachunków bankowych 
w celu przejęcia ich zawartości.

• Na komputerze, który jest używany 
do transakcji internetowych, nie po-
winno się instalować żadnych, progra-
mów z nieznanego źródła – gry, ani-
macje itp. mogą faktycznie służyć do 
monitorowania zawartości komputera.
• W trakcie logowania się do sklepu in-
ternetowego czy banku nigdy nie wol-
no korzystać z linków – zawsze należy 
wpisać adres ręcznie.
• Nie należy dokonywać płatności i lo-
gować się do serwisów z podaniem 
swojego hasła w punktach bezpłatne-
go publicznego dostępu do Internetu 
(tzw. hot-spotach).

Niespodziewana korespondencja 
i sms’y:
Gdy otrzymujemy z nieznanych źródeł 
lub o dziwnej treści korespondencję 
lub sms’y, których się nie spodziewa-
my, może to znaczyć, że my lub ktoś 
kto posiadał nasze dane kontaktowe 
był nieostrożny i teraz ktoś inny usiłuje 
te dane wykorzystać w celu niezgod-
nym z prawem. Przeważnie chodzi 
o wyłudzenie jakieś kwoty pieniędzy 
lub pozyskanie naszych danych wraz 
z numerem konta rachunku bankowe-
go, czyli pospolity phishing. Podstawo-
we zasady, o których w takich przypad-
kach należy pamiętać:
• Nikt nie daje nic za darmo! Udział 
w bezpłatnej loterii i szybka wygrana 
to absurd, gdyż funkcjonowanie dar-
mowej loterii mija się z celem. Koszty 
operacyjne, które należy pokryć w celu 
odebrania wygranej to kwota, którą 
traci się na rzecz oszustów, a wygra-
nej nigdy się nie otrzyma. Podawanie 
naszego numeru konta bankowego, 
celem przelania rzekomej wygranej, 
też skutkuje przekazaniem istotnych 
danych personalnych sprawcom tzw. 
phishingu.
• Żaden uchodźca polityczny z „Czar-
nego Lądu”, posiadający miliony do-
larów na zamrożonym koncie banko-
wym, za pomoc w odzyskaniu ich nie 
podzieli się później tą kwotą, stracimy 
jedynie wyłudzone w trakcie całej ope-
racji zwanej „oszustwem nigeryjskim”, 
koszty operacyjne (rzekomej opłaty dla 
prawników, przelewy bankowe, wy-
tworzenia dokumentacji) kilkaset lub 
kilka tysięcy dolarów lub funtów.
• Należy też pamiętać, iż otrzymu-

jąc e-mail lub sms’y z informacją, że 
pod wskazanym adresem są kompro-
mitujące nas materiały, a następnie 
żeby tam się dostać musimy wysłać 
sms by otrzymać kod dostępu, w 99% 
przypadków stracimy tylko kilkadzie-
siąt złotych na sms, a pod wskazanym 
w najlepszym wypadku nic nie będzie 
lub w nieco gorszym przypadku będzie 
złośliwe oprogramowanie, którym mo-
żemy zainfekować nasz komputer.
• Ważne jest również by nie wziąć 
udziału w przestępstwie zwanym po-
pularnie praniem pieniędzy. Po otrzy-
maniu wiadomości e-mail z prośbą 
o pomoc w przesłaniu pieniędzy, np. 
od kontrahentów jakiejś firmy, którzy 
będą je wpłacać na udostępniony przez 
zwerbowaną osobę rachunek banko-
wy, do siedziby firmy, przeważnie za 
wschodnią granicę z wykorzystaniem 
transferu pieniężnego Western Union, 
po uprzednim potrąceniu np. 5% pro-
wizji dla siebie, należy natychmiast po-
traktować to jako próbę zwerbowania 
do procederu „prania pieniędzy”.

Gdy doszło do oszustwa:
• Należy poinformować jak najszybciej 
administratorów ds. bezpieczeństwa 
danego serwisu.
• Powinno zawsze się zachowy-
wać wszystkie dokumenty związane 
z transakcją tj. dowód przelewu na 
konto bankowe, korespondencję ma-
ilową, itp. jak również całą korespon-
dencję ze sprzedawcą.
• Należy zachować zapisy rozmów 
poprzez komunikatory internetowe, 
sms’y.
• Należy zgłosić się wraz z powyższymi 
dokumentami do najbliższej jednostki 
Policji.
• Gdy doszło do oszustwa na aukcji in-
ternetowej, należy skompletować na-
stępujące dane: datę i numer aukcji, jej 
przedmiot oraz wylicytowaną kwotę, 
nick sprawcy oszustwa oraz jego adres 
e-mail, sposób kontaktu ze sprzedają-
cym – jego e-mail, nr telefonu, adres 
(korespondencja e-mail powinna być 
zapisana w formie elektronicznej, np. 
w formacie *.eml), sposób dokonania 
zapłaty – przelew na konto bankowe, 
płatność za pobraniem.

Źródło: (Biuro d/w z Cyberprze-
stępczością KGP)
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Kolejne „Serce na nakrętki” promujące segregację od-
padów oraz będące pomocną dłonią dla potrzebujących, 
jest już w naszej gminie. Znajduje się ono przed głównym 
wejściem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko przy ul. 
Krakowskiej 44. Pojemnik został sfinansowany z budżetu  
gminy. Jednym z pomysłodawców wykonania pojemnika na 
nakrętki w mieście Nowe Brzesko był Pan Karol Krzyk – Rad-
ny Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

„Serca na nakrętki” w Gminie Nowe Brzesko
Pierwsze „Serce na nakrętki”, które znajduje się przy 

budynku byłej remizy OSP w sołectwie Mniszów-Kolonia 
powstało dzięki inicjatywie mieszkańców tej miejscowości 
oraz Pani sołtys Joanny Skrobacz. Pojemnik charytatywnie 
wykonali i zamontowali dwaj mieszkańcy Mniszowa-Kolo-
nii: Adrian Stasik i Marcin Lipka. Kolejne „Serce na nakrętki” 
znajduje się przy Szkole Podstawowej w Sierosławicach. Po-
wstało przy współpracy KGW w Sierosławicach oraz Szkoły 
Podstawowej w Sierosławicach. Pojemnik został sfinanso-
wany ze środków własnych KGW w Sierosławicach.

Zebrane za-
krętki z pojemni-
ka przy urzędzie 
przekazywane są 
dla potrzebujących 
pomocy dzieci z te-
renu naszej gminy. 
Akcję „Segregując 
– pomagamy” z ra-
mienia urzędu ko-
ordynuje Zastępca 
Burmistrza Pan Wojciech Adamczyk. 

Zachęcamy do zbierania nakrętek i wrzucania ich do 
wszystkich gminnych serc. Pamiętajmy, że segregując 
w prosty sposób pomagamy innym osobom. 

Zdjęcie: UGiM Nowe Brzesko, tekst: (RO)

W dniu 26 stycznia 2021 roku, Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Brzesko Krzysztof Madejski, odebrał nagrodę specjal-
ną Prezesa GUS w konkursie na gminę o najwyższym od-
setku spisanych gospodarstw rolnych w drodze samospisu 
w Powszechnym Spisie Rolnym PSR 2020. Nagrodę wręczyła 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlu-
bowska.

Jury oceniając naszą pracę brało pod uwagę m.in. ilość 
spisanych gospodarstw rolnych oraz działania promocyjne 
gminy. W każdym województwie została wyłoniona jedna 
gmina, która otrzymała nagrodę specjalną w postaci: 7 ta-
bletów, 1 dysku twardego, 1 głośnika bluetooth JBL GO2, 
1 powerbanku. W Województwie Małopolskim wybrano 
Gminę Nowe Brzesko.

Dziękujemy rolnikom z naszej gminy, rachmistrzom, 
sołtysom, radnym oraz pracownikom Gminnego Biura Spi-
sowego i innym osobom, którzy wzięli udział w Powszech-
nym Spisie Rolnym 
w 2020 roku. Nasza 
wspólna praca za-
kończyła się sukce-
sem.

Składamy rów-
nież podziękowania 
pracownikom Urzę-
du Statystycznego 
w Krakowie oraz 
Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie za współpracę i pełne zaanga-
żowanie w PSR 2020.

Dziękujemy. 
Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Krakowie 

tekst: (Gminne Biuro Spisowe UGiM Nowe Brzesko)

Po raz pierwszy w Gminie Nowe Brzesko, w dniu 9 maja 2021 r., zostanie przeprowadzona akcja honorowego krwiodaw-
stwa z inicjatywy Karola Krzyka – Radnego Rady Miejskiej Nowe Brzesko przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC, Urzędem Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. 
O szczegółach akcji będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.nowe-brzesko.pl

Mając na względzie panującą epidemię koronawirusa, personel medyczny zapewnia, że podczas pobierania krwi zo-
staną zachowane wszelkie środki ostrożności. Krew jest lekiem, którego nie można wytworzyć syntetycznie, a potrzebna 
jest codziennie, nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważ-
nych chorób. Osoba, która zgłasza się do oddania krwi powinna być zdrowa i wypo-
częta. Więcej informacji na temat przygotowania organizmu przed pobraniem krwi 
znają Państwo na stronie: www.rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/. Przypominamy, że 
to krwiodawcy i społecznicy, którzy zawsze pomagają w różnych przedsięwzięciach, 
są największą siłą tego typu akcji. To wielki dar serca dla innych, którzy potrzebują 
pomocy. Pokażmy, że wspólnymi siłami możemy ocalić czyjeś życie!

Zdjęcie: baza Google, tekst: (RO)

Segregując – pomagamy Odebranie nagrody specjalnej 
dla Gminy Nowe Brzesko

Akcja honorowego krwiodawstwa – Twoja krew ratuje życie! 
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Informacja o 500 plus
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Brzesku informuje:
Od 1 lutego 2021 r. trwa nowy nabór wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 

świadczeniowy 2021/2022 (obejmuje okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.)
FORMA SKŁADANIA WNOSKÓW:

 do dnia 31.03.2021 r. wnioski można składać tylko drogą elektroniczną (ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy 
Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną);
 od 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać zarówno drogą tradycyjną (w wersji papierowej), jak i drogą elektroniczną.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 wniosek złożony od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 wniosek złożony od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.
 wniosek złożony od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 wniosek złożony od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.
 wniosek złożony od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Wypełniony wniosek można będzie złożyć osobiście (siedziba MGOPS ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko), listow-
nie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną.

Przedłużamy konkurs fotograficzny!
Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA ogłaszam, iż konkurs fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowe-

go, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA” został przedłużony do dnia  
15 kwietnia 2021 r. Dotychczas złożone prace nadal biorą udział w konkursie – prace można aktualizować lub wycofać.

Przypominamy zasady:
• Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania.
• Gotowe zdjęcie/a należy nagrać na nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), wypełnić formularz zgłoszenia, oświadczenie 
o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – w dwóch jednobrzmią-
cych egzemplarzach, a następnie dostarczyć osobiście do siedziby biura lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres 
ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
• Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących teren Lokal-
nej Grupy Działania, tj. Gminy Bochnia, Gminy Rzezawa, Gminy Drwinia, Gminy 
Szczurowa, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz 
Miasta i Gminy Koszyce.
• Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I etap – gminny, podczas którego wyłonionych zostanie 35 najlepszych fotografii 
(po 5 zdjęć z każdej Gminy Członkowskiej),
II etap – główny, gdzie zostanie wybrane I, II oraz III miejsce, przez profesjonalne 
jury.
Konkurs objęty patronatem medialnym przez Tarnowskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne.
Czekają atrakcyjne nagrody: I miejsce – bon o wartości 2000 zł, II miejsce – bon 
o wartości 1500 zł, III miejsce – bon o wartości 1000 zł

Wyróżnienie – zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u Nadwiślańskiej 
Grupy Działania „E.O. CENOMA” na Facebooku, gdzie praca z największą liczbą 
polubień zostanie nagrodzona bonem o wartości 500 zł. Bony do zrealizowania 
w sklepie RTV EURO AGD. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Nadwiślań-
skiej Grupy Działania „E.O. CENOMA” www.cenoma.pl 
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Wielkanocne konkursy w M-GCKiP w Nowym Brzesku

Poezja, która bawi, uczy, wzrusza... 

Dyżury w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie 
Gminy Nowe Brzesko w roku szkolnym 2020/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku zorganizowało w tym roku 
szereg konkursów edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców gminy oraz aktywnie działających kół gospodyń wiejskich.  

Między innymi takie konkursy jak:
• KONKURS WIELKANOCNY DLA KGW dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Najładniejszy stroik Wielkanocny”
• KONKURS WIELKANOCNY DLA KLAS I-VI SZKOŁA PODSTAWOWA „WIELKANOCNE RYMOWANIE”
• KONKURS WIELKANOCNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW pn. „Najładniejsza ozdoba Wielkanocna”

Zorganizowane konkursy mają na celu propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, wspieranie 
rozwoju twórczości dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów artystycznych związanych z okre-
sem Świąt Wielkanocnych. Wyniki konkursów zostaną udostępnione do końca marca br. na stronie internetowej M-GCKiP 
w Nowym Brzesku: www.centrumkulturynowebrzesko.pl 

(M-GCKiP Nowe Brzesko)

W roku 2020 do księgozbioru w Bibliotece Nowe Brzesko dołączyły nie tylko no-
wości wydawnicze i bestsellery, ale również nowe tomiki poezji polskiej i zagranicz-
nej, której autorami są pisarze znani, dawni, o których uczymy się teraz i których 
pamiętamy z lat szkolnych. Nowe tomiki to także autorzy współcześni, niezwykle 
utalentowani, którzy zachwycą, rozbawią i wzruszą. 

Czytając poezję mamy możliwość wkroczenia w świat fascynujący, który zwykły 
dzień przemienia w niezwykły. Czytanie wierszy bardzo wpływa na rozwój osobno-
ści, na wrażliwość, szczególnie u młodego odbiorcy. Poezja szuka prawdy, dąży do 
zgłębienia nurtujących od zawsze człowieka tajemnic, upiększa życie i świat. W pol-
skiej twórczości poezja zajmuje miejsce szczególnie i bywa niemal słowami najpięk-
niejszych modlitw, gdy wyczytać możemy, że „świece kaplicy – jaby promień|gdzieś 
daleko wchodzącego słońca”*. 

Wiersze wzruszają romantyczną tematyką miłości, a podejmując temat wolno-
ściowy – mają na celu wyzwolenie w czytelniku patriotyzmu, bądź utrwalenie go. 
Taka poezja zagrzewa do walki, dodaje otuchy, krzepi serca nadzieją. Poezja to rów-
nież kraina dzieciństwa, w której zatrzymał się czas i „gdzie kamyk upadły, niczym 
chłodna gwiazda, cenniejszy był niż złoto”*. Słowa liryki wspominają zmarłych, mó-
wiąc, że są „niczym ptaki, które już nie pragną lotu”*.

Utwory poetyckie są zdumiewającą sztuką porównujące modlitwę do „zapachu kwiatów”, wiatr nazywają „pastuchem 
motyli”, a niebo „(...) nie żółknie wraz z kolorem papieru. Zawsze już będzie niebieskie”*. Zachęcam serdecznie do odwie-
dzin oraz znalezienia czasu na czytanie wierszy!

Tekst i zdjęcie: E. Chuchmacz
W tekście wykorzystano fragmenty poezji Adnachiela* pochodzace ze strony www.cytaty.info

Na podstawie §12, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej orga-
nizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502), na wspólny wniosek dyrektorów szkół podstawo-
wych, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ustala dyżury w  pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie 
Gminy Nowe Brzesko w roku szkolnym 2020/2021.

Lp. Placówka Dyżur od: Dyżur do:
1. Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku 28 czerwca 2021 r. 16 lipca 2021 r.
2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierosławicach 19 lipca 2021 r. 6 sierpnia 2021 r.
3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mniszowie 9 sierpnia 2021 r. 31 sierpnia 2021 r.

(MGZEAS)
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Szkolna codzienność w zespole przedszkolno-szkolnym 
w Nowym Brzesku

Sytuacja pandemiczna nie osłabiła 
zapału i chęci naszych wychowanków. 
Po feriach zimowych przedszkola-
ki i uczniowie aktywnie angażują się 
w życie Zespołu. Realizują projekty, 
uczestniczą w konkursach oraz akcjach 
charytatywnych i ekologicznych.
KONKURSY:

W Ogólnopolskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych ,,ŚWIETLIK” wzięło 
udział 44 uczniów z klas I-III (Ucznio-
wie klasy 3a będą uczestniczyć w kon-
kursie w terminie późniejszym). 
Konkurs corocznie cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów. 
Wyniki poznamy w maju, liczymy na 
kolejne sukcesy. Uczniowie bardzo 
chętnie przyjęli Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny ,,Bezpiecznie na wsi 
mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”. Organizator przekazał 
wszystkim uczniom z klas I-III piękne 
kolorowe kalendarze. Nagrodzone pra-
ce plastyczne umieszczone w kalenda-
rzu promują bezpieczne zabawy dzieci 
na wsi. Termin odsyłania prac konkur-
sowych upływa z końcem marca. Nie 
zabrakło naszych uczniów w Powia-
towym Konkursie Recytatorskim 
,,Oczarowani Bajką”, który w tym 
roku organizowany jest w formie on-
line. W ramach współpracy z Miejsko-
-Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Nowym Brzesku uczniowie naszej 
szkoły biorą udział w konkursie „Wiel-
kanocne rymowanie”.     Na terenie 
naszej szkoły realizowane są zajęcia 
rozwijające zainteresowania    i umie-
jętności szachowe. Nasi uczniowie 
sprawdzili swoje umiejętności biorąc 
udział w Powiatowych Zawodach Sza-
chowych zorganizowanych online. Tro-
je uczniów zakwalifikowało się do eta-
pu wojewódzkiego, który odbył się na 
Zamku Królewskim w Niepołomicach.

WOLONTARIAT: WOŚP – REKORD 
MIMO PANDEMII

W tym roku po raz 14 braliśmy 
udział w kwestowaniu na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Mimo panującej pandemii udało nam 
się pobić zeszłoroczny wynik i mamy 
nowy rekord. Zebraliśmy 8090,13 zł. 
W zbiórce wzięli udział uczniowie klas 
siódmych i ósmych oraz nauczyciele 
pracujący w naszym Zespole. Gorąco 
dziękujemy mieszkańcom naszej Gmi-
ny i przyjezdnym Gościom za wielki dar 
serca.
EKOLOGIA: 

Edukacja ekologiczna rozpoczyna 
się od najmłodszych dzieci. Przed-
szkolaki realizują działania mające 
uwrażliwić ich na ochronę środowi-
ska. Przeprowadzono konkurs pla-
styczny w grupach „Sówki” i „Mucho-
morki” z wykorzystaniem materiałów 
wtórnych. W ramach tego konkursu 
powstały piękne prace stworzone 
z materiałów pochodzących z recy-
klingu. Przedszkolaki uczą się również 
prawidłowego segregowania odpa-
dów, głownie makulatury i plastików. 
W realizowanym projekcie „Mały miś 
w świecie wielkiej literatury” bę-
dziemy obchodzić: Dzień Wody, Dzień 
Ptaków i Dzień Ziemi. W naszych dzia-
łaniach łączymy pracę z zabawą, Przed-
szkolaki świetnie bawiły się podczas 
balu karnawałowego i Dnia Kota. Mę-
ska część naszej społeczności szkolnej 
pamiętała o Międzynarodowym Dniu 
Kobiet,  przekazując życzenia małym 
i dużym „Kobietkom” bezpośrednio, 
online lub przez uczniowską pocz-
tę kwiatową. Zachęcamy wszystkich 
Mieszkańców naszej miejscowości 
do włączenia się w akcję „Pusty Tusz 
wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki”. 
Pomóżmy razem mieszkańcom schro-
niska. Niech karmą napełni się miska. 
Zużyte tusze atramentowe i tonery 
prosimy przynosić do naszej szkoły. Im 
więcej opakowań po tuszu zbierzemy 
tym więcej karmy trafi do schroniska 
zwierząt.     

WYDARZENIA:    
Nie zapomnieliśmy o Narodowym 

Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
który przypada 1 marca. Na lekcjach 
historii uczniowie poznali sylwetki bo-
haterów podziemia oglądając film pt. 
„Tajemnice historii – Żołnierze Wyklę-
ci”. Na podstawie zdobytych wiadomo-
ści uczniowie przygotowali tematycz-
ne plakaty wykorzystane na lekcjach 
historii oraz wykonali i wysłali prace 
plastyczne w ramach X edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Żołnierze Wyklę-
ci – Bohaterowie Niezłomni”. Wyniki 
poznamy pod koniec maja. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim Nauczycielom 
koordynującym realizowane działa-
nia oraz Rodzicom za zaangażowanie 
i współpracę szczególnie cenną pod-
czas zdalnego nauczania.

Zdjęcia i tekst: A. Gładysz, A. Indyka, 
G. Jakubowska, M. Lewińska, A. Sendek

Życzenia świąteczne:
Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-

kanocnych życzymy Państwu dużo 
zdrowia, spokoju i optymizmu. Niech 
ten świąteczny czas wytchnienia od 
trudów dnia codziennego będzie pełen 
ciepła rodzinnego, życzliwości, uśmie-
chu i nadziei na lepsze jutro.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Zespołu Przedszkolno-

-Szkolnego w Nowym Brzesku
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Po przerwie świątecznej Bożego 
Narodzenia i feriach zimowych, ucznio-
wie klas I-III wrócili do nauki stacjonar-
nej. Uczniowie klas starszych pozostali 
w domach kontynuując naukę zdalną. 
Zajęcia w szkole, spotkanie z rówie-
śnikami i nauczycielami stały się ak-
tywnością do działań. Pierwszą okazją 
do tego był „Dzień Babci i Dziadka”. 
Uczniowie pod kierunkiem wycho-
wawczyń przygotowali występy dedy-
kowane Babciom i Dziadkom. Nagrano 
filmik prezentujący życzenia, wiersze, 
scenki, parodie piosenek, który wnu-
kowie obejrzeli wspólnie z Dziadkami. 

31 stycznia 2021 roku odbył się 29. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przedstawiciele klas starszych 
przeprowadzili kwestę, działając jako 
wolontariusze: Eryka Czerniec, Oliwia 
Grzyb, ucz. kl. VI, Natalia Jastrząb, ucz. 
kl. VII, Wojciech Łączkowski, ucz. kl. 
VIII. Uczniowie klas młodszych, przed-
szkolaki oraz nauczyciele wzięli udział 
w zbiórce na terenie szkoły. Łącznie ze-
braliśmy 1369 zł 25 gr.

9 lutego 2021 roku obchodziliśmy 
Dzień Bezpiecznego Internetu, tak 
ważnego w obecnym czasie gdzie na-
uka uczniów odbywa się w systemie 
zdalnym. W ramach lekcji informaty-
ki uczniowie klasy VII i VIII realizowa-
li w postaci kursów e-learningowych 
projekt „Przystań w Sieci” rozwijający 
kompetencje cyfrowe i pokazujący 
jak świadomie korzystać z Internetu. 
Zgłębili tajniki prywatności w sieci, cy-

Z życia Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Mniszowie…
berprzemocy, cyberzagrożeń, nielegal-
nych i szkodliwych treści w Internecie, 
cyfrowych śladów i reputacji online 
oraz fałszywych informacji. Młodsi 
uczniowie rozmawiali z nauczycielami 
o netykiecie, zagrożeniach interneto-
wych, rozwiązywali quizy.

21 lutego to Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego. W związku z tym na 
lekcjach języka polskiego w klasach 
starszych przez cały tydzień ucznio-
wie mieli możliwość sprawdzić swoje 
umiejętności językowe w testach, dyk-
tandach, zagadkach ortograficznych, 
krzyżówkach i rebusach. Co wytrwalsi 
czytali łamańce językowe – czyli wier-
szyki przepełnione trudnymi do wy-
artykułowania słowami. Nie zabrakło 
też plakatów na temat poprawności 
językowej (najczęściej popełniane błę-
dy i formy poprawne) oraz prezentacji 
o języku polskim. Wszystkie podjęte 
działania były dużym wyzwaniem dla 
uczniów, ale też okazją do wspólnej 
zabawy i uśmiechu. Uczniowie klas 
młodszych zostali zapoznani z rodzaja-
mi słowników, korzystali z nich podczas 
zajęć. Utrwalali rodzaje znaków dia-
krytycznych wykonując ćwiczenia gra-
matyczne. Obejrzeli filmy animowane 
i spoty telewizyjne kampanii społecz-
no-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych”.

W ramach upamiętnienia postaci 
i wydarzeń z przeszłości, 1 marca br. 
w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” w klasach IV-VIII zo-
stały przeprowadzone lekcje historii 
online na temat działalności żołnierzy 
niezłomnych. Uczniowie poznali histo-
rię i sylwetki „Żołnierzy Wyklętych” 
oglądając film pt. „Tajemnice historii 
– Żołnierze Wyklęci” oraz prezentację 
multimedialną pt. „Sylwetki bohate-
rów podziemia”. Uczniowie podjęli 
działania mające na celu upamięt-
nienie postaci i wydarzeń z tamtego 
okresu. Uczeń klasy VIII Wojciech Łącz-
kowski napisał wiersz o bohaterach 
tamtych wydarzeń. Uczniowie klasy VI: 
Bartosz Tuleta, Alexander Devooght, 
Kacper Czajka oraz uczeń klasy IV Ja-
kub Zemełka przygotowali prezentacje 
multimedialne. Nikodem Szydłowski, 

uczeń klasy VIII przygotował i wysłał 
pracę na Ogólnopolski Konkurs o Żoł-
nierzach Wyklętych.

Występy artystyczne z okazji „Dnia 
Kobiet” przygotowali uczniowie klas 
młodszych. Towarzyszył temu humor 
i dużo dobrej zabawy. Prym wiódł po-
kaz mody damskiej, nie zabrakło we-
sołych scenek oraz życzeń i wierszy. 
Nagrano i udostępniono do obejrzenia 
filmik z występami.

W lutym, nagraliśmy filmy promu-
jące naszą szkołę i oddział przedszkol-
ny. Można je obejrzeć na Facebooku 
naszej szkoły, ale dostępny jest rów-
nież na YOUTUBE. 

Nasi uczniowie wzięli udział 
w gminnym konkursie plastycznym 
„Kartka Walentynkowa”, organizowa-
nym przez M-GCKiP w Nowym Brze-
sku. W kategorii klas I-III, 1 miejsce za-
jął uczeń klasy I – Mateusz Makowski,  
3 miejsce zajęła Karolina Gajda z kla-
sy III, wyróżnienie otrzymał Szymon 
Sroga z klasy I. W kategorii klas IV-VIII,  
2 miejsce zajęła Martyna Siwek – 
uczennica klasy IV.

Uczniowie zgłosili udział do po-
wiatowego konkursu recytatorskiego 
„Oczarowani bajką”, konkursu Funda-
cji BGK „Konkurs plastyczny na projekt 
kartki wielkanocnej”, ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „Bezpiecznie 
na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypad-
kom zapobiegamy”, ogólnopolskiego 
konkursu o „Żołnierzach Wyklętych”. 
Czekamy na wyniki z tych konkursów.

Naszą szkołę wspiera Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi Mni-
szów. Dzięki jego działaniom Oddział 
Przedszkolny został wyposażony w no-
woczesną tablicę interaktywną wraz 
z rzutnikiem i oprogramowaniem. Pa-
kiet programów dołączonych do tabli-
cy to koszt 5 500,00 zł, wartość całego 
projektu to niemal 15 000,00 zł. 

W połowie marca, przy współpra-
cy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Szkoły i Wsi Mniszów oraz Rodziców 
naszych Dzieci na grupie Facebooka, 
odbył się kiermasz stroików i ozdób 
wielkanocnych pod nazwą: „Podziel-
my się Wielkanocną Radością”. Stroiki 
zostały wykonane przez Panie nauczy-
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cielki uczące w przedszkolu i w klasach I-III. Dochód z kier-
maszu został przekazany na zakup zabawek, książek do bi-
blioteki, pamiątkowych albumów dla przedszkolaków oraz 
dekoracji do sal lekcyjnych.

Pomimo trwającej pandemii nasza  szkoła wszystkie za-
mierzone działania na rok szkolny 2020/2021 realizuje pla-
nowo. Ze względu na niecodzienne okoliczności stosujemy 
inne metody i formy pracy oraz przestrzegamy procedur 
i zaleceń sanitarnych.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Janik, Irena Koral

WOŚP 2021
Już po raz kolejny nasza szkoła dołączyła do zbiórki na rzecz Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla wsparcia akcji nasi uczniowie 
kwestowali pod kościołem w Sierosławicach. Dziękujemy księdzu 
proboszczowi za zgodę na kwestowanie. Uzbieraliśmy 2519,07 zł. 
Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować dzieciom oraz ich ro-
dzicom za wsparcie tej wspaniałej akcji, oraz wszystkim którzy przy-
czynili się do tego, że udało nam się zebrać taką kwotę.

Tekst i zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Nasza szkoła przystąpiła do ekologicznej akcji selektywnego zbierania niepotrzebnych, zużytych tuszy z drukarek atra-
mentowych. Prosimy o przynoszenie pustych tuszów do placówek i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartoni-
ków wrzutowych. Tusze trafią do recyclingu, dzięki czemu zostanie zakupiona karma, która będzie przekazana dla schronisk 
podległych Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Kartonowe pudła na tusze będą znajdować się na parterze i piętrze szkoły 
oraz w salach oddziałów przedszkolnych. Dzięki akcji uczymy się wspólnie zachowań proekologicznych i prospołecznych, 
wyrabiamy wrażliwość na niedolę bezdomnych zwierząt. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Tekst: Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Alan Mucharski, uczeń klasy 8a Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski 
w Combat Ju Jitsu w I Otwartych Mistrzostwach Polski Combat Ju Jitsu, które odbyły się w dniu 10. października 2020 roku 
w Niepołomicach. 

Od siedmiu lat Alan trenuje tę nieolimpijską dyscyplinę w klubie sportowym „Challenge Ju-Jitsu Sport” w Niepołomi-
cach pod okiem trenera Arkadiusza Małka. Bierze udział w treningach i obozach sportowych. Młody zawodnik startował 
już w licznych zawodach organizowanych w Polsce przez Polską Federację Sztuk Walki i Sportów Obronnych (m.in. zawody 
Pucharu Europy w Żywcu IV miejsce, Małopolska Liga Ju-Jitsu Nowy Sącz IV miej-
sce, zawody w Jarosławiu i w Radomsku III miejsca). 6. lutego bieżącego roku 
zdobył I miejsce w swojej kategorii wiekowej w zawodach Otwartej Ligi Combat 
Ju-Jitsu w Niepołomicach. Na maj 2021 planowany jest jego udział w zawodach 
w Kijowie. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Na co dzień Alan musi być dobrze zorganizowany, bo jak sam mówi, na tre-
ningu trzeba być trzy razy w tygodniu i dawać z siebie wszystko, a do tego szkoła. 
Warto nadmienić, że w minionym roku szkolnym w klasie siódmej Alan uzyskał 
średnią ocen 5,00 a ponadto z sukcesami startował w konkursach wiedzy m.in. 
Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym. Nauka opanowania i dyscypliny 
w sporcie na pewno pomaga w mobilizacji do codziennej zdalnej pracy w szkole.

Alanowi i innym ósmoklasistom życzymy powodzenia w nadchodzących 
w maju egzaminach!

Tekst i zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku 

Zużyty ale pożyteczny tusz 

Wicemistrz Polski w sportach walki
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Początek roku 2021 w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Gruszowie nie napawał optymizmem. Z uwagi na 
panującą sytuację epidemiologiczną działalność naszego 
ośrodka była i jest w dalszym ciągu bardzo ograniczona. 
Do dnia 22 stycznia odbywały się wyłącznie zajęcia zdalne 
z uczestnikami. Od dnia 23 stycznia zostały wznowione za-
jęcia stacjonarne, jednak w ośrodku mogło dziennie przeby-
wać tylko pięciu podopiecznych. Sytuacja zmieniła się 22 lu-
tego, kiedy to zwiększono limit osób, które mogą korzystać 
ze stacjonarnych zajęć, w liczbie do 50% wszystkich uczest-
ników. W związku z tym od tego dnia w zajęciach stacjonar-
nych, w Środowiskowym Domu Samopomocy uczestniczy  
15 osób dziennie.

Dla zmotywowania naszych uczestników do aktywności 
społecznej oraz aby wesprzeć ich w tym trudnym dla nich 
okresie izolacji, personel ośrodka organizuje dla nich liczne 
zajęcia terapeutyczne i konkursy tematyczne. W lutym zor-
ganizowano konkurs walentynkowy, w którym uczestnicy 
zajęć ŚDS mogli zaprezentować się recytując wiersz lub śpie-
wając piosenkę. Ich występy oceniane były przez internau-
tów, którzy mogli oddać swój głos na naszym profilu face-
bookowym. W kategorii piosenki dla zakochanych zwyciężył 
Pan Łukasz Adamczyk oraz Pan Stanisław Szczęsny, najstar-
szy mieszkaniec naszej gminy. Pan Stanisław w kwietniu 
skończy 104 lata.

W kategorii „Wiersz o miłości” zwyciężyła Pani Grażyna 
Nocoń.

W Ośrodku obchodziliśmy również Dzień Babci oraz 
Dzień Dziadka. Młodsi podopieczni wykonali dla naszych se-

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Gruszowie otrzymali od Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Brzesko ręcznie wykonane z drewna dekoracje wielkonoc-
ne oraz edukacyjną grę o uczynkach miłosierdzia, które 
zostały przygotowane przez Fundację „Przyjdź” z Krakowa.  
Pracownicy i podopieczni ŚDS w Gruszowie dziękują Panu 
Burmistrzowi Krzysztofowi Madejskiemu za świąteczny po-
darunek, który zostanie wykorzystany podczas zajęć tera-
peutycznych. 

Fundacja „Przyjdź” została powołana, aby pomagać 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sze-

Początek 2021 r. w ŚDS Gruszów

Wielkanocne dekoracje

niorów upominki i przgotowali słodki poczęstunek. Uroczy-
ście obchodziliśmy również Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny.
Obecnie nasi uczestnicy bardzo zaangażowali się w udział 
w kolejnym konkursie, tym razem na najpiękniejszą ozdo-
bę wielkanocną. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 
naszym profilu facebookowym. Zachęcamy do jego odwie-
dzania.

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, kierownik, 
pracownicy oraz uczestnicy ŚDS życzą wszystkim czytelni-
kom, aby nastrój zbliżających się świąt przybranych wiosen-
na radością i  beztroską, utrwaliła się w Waszych sercach na 
długi czas i pozostał z Wami w poświątecznej codzienności.

Tekst i zdjęcia: Zespół Terapeutyczny ŚDS Gruszów 

regach fundacji pracują osoby 
niepełnosprawne, długotrwale 
bezrobotne, w trudnej sytuacji 
życiowej, zmagające się z wielo-
ma trudnościami. W założonym 
przedsiębiorstwie społecznym, 
znajdują pracę dostosowaną 
do swoich możliwości i talen-
tów, a także mogą się rozwijać 
w nowych dla siebie obszarach. 
Każdy z nas może wesprzeć 
działania fundacji m.in. poprzez 
nawiązanie współpracy, zamó-
wienie produktów, polubie-
nie fundacji na Facebooku czy 
wpłatę darowizny. 
Kontakt: 
Fundacja Przyjdź, 
ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków, www.fundacjaprzyjdz.pl

Tekst i zdjęcia: Zespół Terapeutyczny ŚDS Gruszów 



100 LAT Nadwiślanki Nowe Brzesko!

Rok 2021 jest jubileuszowym dla naszego klubu. Jubile-
usz zacny, bo Nadwiślanka kończy 100 lat. W związku z tym 
planowane są obchody tej rocznicy, ile z nich uda się zre-
alizować – nie wiadomo ale na pewno będzie to wyjątko-
wy rok dla klubu. Być może już pod koniec jubileuszowego 
roku zostanie oddany do użytku nowy budynek klubowy,  
a przy szkole w Nowym Brzesku powstanie oświetlony orlik. 
Rzeczy, które jeszcze 2-3 lata temu wydawały się nierealne, 
dzisiaj stają się faktem. 
Oprócz planów w klubie, cały czas mimo obostrzeń, dużo 
się dzieje. 

Na szczęście ograniczenia nie mają większego wpływu 
na funkcjonowanie przyklubowej Akademii Piłkarskiej. Nasi 
młodzi zawodnicy 2021 rok rozpoczęli już 1 stycznia rozgry-
wając wewnętrzne gry na orliku w Sierosławicach. I od tego 
momentu trenujemy i gramy nieprzerwanie. W samym 
2021 roku przeprowadziliśmy już 130 zajęć treningowych, 
rozegraliśmy 45 meczów sparingowych oraz braliśmy udział 
w 5 turniejach. Nasi Orlicy w marcu zdobyli brązowe meda-
le Młodzieżowych Mistrzostw Małopolski w Futsalu, które 
organizował Małopolski Związek Piłki Nożnej!

W trakcie ferii udało się także wyjechać na kilkudniowe 
zgrupowanie, gdzie trenowaliśmy w świetnych warunkach: 
codzienne treningi na sztucznej nawierzchni pod balonem, 
basen i mecze sparingowe. Na zgrupowaniu zagraliśmy 
z Cracovią Kraków, WAP Wolbrom, Spartak Charsznica, 
Słomniczanką Słomniki. Jak widać w tym trudnym czasie, 
staramy się zapewnić naszym zawodnikom jak najwięcej 
aktywności. W obecnej sytuacji jest to niezwykle ważne dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży. Dlate-

go też cały czas prowadzimy nabór do naszych grup dziecięcych i młodzieżowych dla chłopców i dziewczynek, dając możli-
wość każdemu kilka razy w tygodniu, spędzić aktywnie czas w gronie rówieśników. 
Oprócz stricte działalności sportowej, klub włącza się także w inne akcje. 

Tym razem dzięki zaangażowaniu Grzegorza Piórka (organizatora zbiórki) udało się wspomóc zwierzaki ze schroniska 
Psie pole z Racławic. Zebraliśmy: 92 kg suchej karmy, 60 szt. mokrej karmy dla psów, budę dla psa, 3 opakowania rękawiczek 
nitrylowych, 2 opakowania rękawiczek roboczych powlekanych lateksem.

Tekst: Wojciech Hajdaś
Drużyna Seniorska

To była dla Nas niezła runda.W lidze przy bilansie 10 zwycięstw, 4 remisy i 1 porażka zajmujemy drugie miejsce, ale 
w następnej rundzie mamy apetyty na więcej. Na pewno dużym sukcesem jest wygranie przez Nas Okręgowego Pucharu 
Polski po zwycięstwie nad IV-ligowymi Śledziejowicami w finale. Na-
sza przygoda trwa dalej i w następnej rundzie 21 kwietnia w Nowym 
Brzesku zmierzymy się z IV-ligowym BKS-em Bochnia. Przygotowa-
nia były intensywne. Rozegraliśmy 9 gier kontrolnych (plus jednostki 
treningowe) przy współpracy i konsultacji z trenerem przygotowania 
motorycznego – Marcinem Cygnarowiczem. Wierzę, że jesteśmy do-
brze przygotowani i skutecznie podejmiemy walkę o awans do ligi 
okręgowej. Skład drużyny: 
• Przybyli: Herdzik (Grębalowianka), Krawiec (Jastrzębiec), Zawora 
(Kaszowianka), Wysokiński (AP Kmita Zabierzów). 
• Odeszli: Wołoszyn (Wiarusy II Igołomia), Kawa, Witek, A. Komenda, 
Zaborek (nie podjęli treningów).

Tekst: Konrad Tyrpuła
Materiały LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko



Podjęte działania w walce z epidemią Covid-19 
w Gminie Nowe Brzesko

Zdjęcia: zbiory jednostek OSP/dh Augustyn Fularski (Facebook)


