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Gazeta Nowobrzeska

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 

i Promocji w Nowym Brzesku w dniu 

19 marca 2013 roku o godz. 10.00 

odby³ siê gminny  konkurs na 

,,TRADYCYJNY MAZUREK WIELKANOCNY”

Konkurs ten zosta³ zorganizowany przez Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku i Ma³opolski 
Oœrodek  Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Celem konkursu 
by³o kultywowanie tradycji wypieków Wielkanocnych a w szcze-
gólnoœci wypiek mazurka jako tradycyjnego ciasta Wielkanocne-
go oraz wykazanie siê zdolnoœciami cukierniczymi. 

W konkursie udzia³ wziêli: Podopieczni i Pracownicy Œrodowisko-
wego Domu Samopomocy w Gruszowie, Stowarzyszenie Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich Hebdów, So³ectwo Hebdów Kolonia 
reprezentowane przez so³tys Annê Ko³odziej, Matki i ¯ony 
stra¿aków OSP Hebdów  oraz Radna Przybys³awic  Renata Belska.

Oceny wypieków dokona³a komisja w sk³adzie: Anna Maj-
Skowroñska – Dyrektor MGCKiP w Nowym Brzesku, Barbara 
Z¹bek - pracownik Ma³opolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach oraz Ma³gorzata Krosta - pracownik MGCKiP        
w Nowym Brzesku. 

G³ównym kryterium oceny wypieków by³y walory smakowe           
i estetyczne oraz zachowanie tradycji wypieku ciast wielkanoc-
nych. 

W konkursie mazurków wielkanocnych komisja przyzna³a 
nastêpuj¹ce miejsca:

Miejsce I –  ex aequo Renata Belska i KGW Hebdów,

Miejsce II- ŒDS Gruszów Pracownicy,

Miejsce III- ŒDS Gruszów Podopieczni.

Nagrodê specjaln¹ ufundowan¹ przez Ma³opolski Oœrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach otrzyma³o KGW Hebdów. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia³u          
za rok.                                                                      Ma³gorzata Krosta

Wypieki Wielkanocne

 Szanowni czytelnicy Gazety Nowobrzeskiej 
ho³duj¹c staropolskiej tradycji chcia³bym w imieniu 

w³asnym, radnych Rady Miejskiej oraz pracowników 
Urzêdu Gminy i Miasta Nowe Brzesko z³o¿yæ mieszkañcom Gminy          

i Miasta Nowe Brzesko i czytelnikom Gazety Nowobrzeskiej ¿yczenia pe³nych 
radoœci, ¿yczliwoœci, mi³oœci i rodzinnego ciep³a Œwi¹t Wielkiej Nocy. ¯yczê,             

aby nadzieja i wiara zagoœci³y w naszych domach i towarzyszy³y nam ka¿dego dnia, 
pozwalaj¹c realizowaæ osobiste i zawodowe zamierzenia, przynosz¹c du¿o szczêœcia                

i pogody ducha. Niech pokój i dobro na sta³e nape³ni nasze serca, otwieraj¹c je na potrzeby 
innych ludzi.   Weso³ego Alleluja !

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Grzegorz Czajka 

Sdú Gruszów Pracownicy

KGW Hebdów

Sdú Gruszów Podpopieczni



W ubieg³ym roku Gmina Nowe by, za³o¿enie desek okapowych  i  o p ra w  o œw i etleniowych, a tak¿e 
Brzesko z³o¿y³a za poœrednictwem i obróbek blacharskich, pokrycie wymianê 2 szt. bramek sportowych.
Nadwiœlañskiej Grupy Dzia³ania dachu blach¹ trapezow¹, a tak¿e za-
„E.O. CENOMA” do Urzêdu ³o¿enie orynnowania i rur spusto- 38 431,50 z³ to ca³kowity koszt 
Marsza³kowskiego województwa wych. modernizacji œwietlicy wiejskiej        
Ma³opolskiego cztery wnioski w Rudnie Dolnym,czego wnioskowa-

Je¿eli chodzi o dwa pozosta³e ne dofinansowanie opiewa na kwotê o przyznanie pomocy w zakresie 

wnioski, tj. Remont po³¹czony z mo- 24 996,10 z³. W budynku istniej¹cej ma³ych projektów w ramach 

dernizacj¹ budynku w Majkowicach œwietlicy gmina zamierza wymieniæ dzia³ania 413 „Wdra¿anie 

wraz z otoczeniem w celu stworzenia pokrycie dachowe i obróbki bla-lokalnych strategii rozwoju” 

miejsca do aktywnego wypoczynku, charskie, za³o¿yæ orynnowanie i rury objêtego PROW na lata 

2007 - 2013 obejmuj¹ce remonty rekreacji i integracji spo³ecznej oraz spustowe. W pobliskim otoczeniu 
(modernizacje) œwietlic wiejskich Kultywowanie tradycji form¹ inte- zostan¹ wymienione 2 szt. bramek 
w miejscowoœciach: P³awowice, gracji lokalnej spo³ecznoœci miejsco- sportowych aluminiowych przezna-
Przybys³awice, Majkowice woœci Rudno Dolne to obecnie Gmi- czonych do gry w pi³kê no¿n¹.

 i Rudno Dolne. na Nowe Brzesko jest na etapie uzu-
pe³nieñ braków informacyjnych         Ponadto, gdy zostanie og³oszony 
z Urzêdem Marsza³kowskim Woje-Obecnie gmina czeka na pod- nabór na tzw. „Ma³e projekty” przez 
wództwa Ma³opolskiego. pisanie umowy przyznania pomocy Nadwiœlañsk¹ Grupê Dzia³ania „E.O. 

dla nastêpuj¹cych wniosków: Inte- CENOMA” Gmina Nowe Brzesko 

gracja lokalnej spo³ecznoœci poprzez Przy realizacji remontu œwietlicy z³o¿y wniosek na remont (moderni-

remont po³¹czony z modernizacj¹ wiejskiej w m. Majkowice gmina zacjê) kolejnej œwietlicy wiejskiej      

œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci stara siê o uzyskanie 80 % do- w Mniszowie Kolonii.

P³awowice oraz Remont po³¹czony   f in ansowania w kwocie 24 999,99 z³. 

z modernizacj¹ œwietlicy wiejskiej - Ca³kowity koszt realizacji przedmio- Realizacja powy¿szych wnios-
miejsca kultywowania tradycji oraz towej operacji to 38 437,49 z³, obej- ków bêdzie mia³a d³ugotrwa³y i istot-
aktywizacji mieszkañców miejsco- muj¹cy wykonanie schodów zewnê- ny wp³yw na zwiêkszenie aktywnoœci 
woœci Przybys³awice. Koszty realiza- trznych z kostki, u³o¿enie posadzki     mieszkañców miejscowoœci P³awo-
cji operacji w m. P³awowice wynosz¹ wice, Przybys³awice, Majkowice, 
42 628,61 z³, w tym wnioskowana Rudno Dolne. Wykonanie moderni-
przez nas kwota pomocy to 24 zacji œwietlic wiejskich wp³ynie na 
997,84 z³. Roboty budowlane bêd¹ uatrakcyjnienie miejsc spotkañ inte-
obejmowaæ m. in. wykonanie scho- gracyjnych lokalnych spo³ecznoœci. 
dów wejœciowych z kostki brukowej, Wyremontowanie œwietlic jest wa-
posadzek z p³ytek gresowych, malo- runkiem koniecznym, aby na terenie 
wanie œcian wewnêtrznych, izolacjê wspomnianych miejscowoœci mog³o 
stropu od do³u i u³o¿enie zaprawy rozwijaæ siê ¿ycie spo³eczne i kul-
tynkarskiej oraz wymianê drzwi 

turalne wsi. Dziêki wykonaniu mo-
z p³ytek gresowych, wymianê 2 szt. wewnêtrznych i opraw oœwietlenio-

dernizacji budynków œwietlic wiej-
drzwi wewnêtrznych i 2 szt. drzwi wych w budynku œwietlicy wiejskiej. 

skich wsie P³awowice, Przybys³a-
zewnêtrznych, wymianê okien            

wice, Majkowice oraz Rudno Dolne 
Natomiast ca³kowity koszt reali-

stan¹ siê atrakcyjne dla mieszkañ-
zacji remontu œwietlicy wiejskiej       

ców, gdy¿ œwietlice te bêd¹ stanowiæ 
w Przybys³awicach wynosi 38 434, 

centra miejscowoœci, wokó³ których 
94 z³, w tym wnioskowana kwota 

bêdzie skupiaæ siê ich ¿ycie spo-
pomocy to 24 998,34 z³. Remont 

³eczne i kulturalne, bêd¹ tak¿e d³u-bêdzie polega³ na zdjêciu ofasowañ    
gotrwale oddzia³ywaæ na ¿ycie i istnie-j¹cego pokrycia z p³yt OND-
mieszkañców miejscowoœci.ULINE, wzmocnienie konstrukcji da-

chu dwustronne, impregnacjê wiêŸ-
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Modernizacja œwietlic wiejskich 
w m. P³awowice, Przybys³awice, Majkowice, Rudno Dolne

Dom Ludowy Przybys³awice

Dom Ludowy Pùawowice

Referat Inwestycji
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 Wykonawc¹ robót by³o Przed- Cmentarna w Nowym Brzesku),

siêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych -  rozbudowê sieci wodoci¹gowej   W chwili obecnej s¹ na 
GEO z Radymna. Wartoœæ brutto dla (ul. Widokowa z w³¹czeniem do ul. ukoñczeniu prace zwi¹zane 
tej czêœci zadania to kwota 3 019 Spó³dzielczej), z dolnym Ÿród³em ciep³a , które 
635,03 z³. Poziom dofinansowania Kontrakt z Wykonawc¹ robót budo- polegaj¹ na wykonaniu 22 
ca³ej inwestycji, to 75%  kosztów wlanych zosta³ podpisany 15 stycznia 

otworów o g³êbokoœci  100 m 
kwalifikowanych, które wynios³y       2013r. na kwotê 849 999,99 z³. Prace 

ka¿dy, oraz doprowadzeniem 
2 413 087,83 z³. maj¹ trwaæ do koñca 2013r.

instalacji dolnego Ÿród³a ciep³a 
W ramach II naboru wniosków Kolejn¹ rozpoczêt¹ inwestycj¹ 

do budynku szko³y. Gmina Nowe Brzesko z³o¿y³a  kolejny wspó³finansowan¹ w ramach MRPO 

wniosek, który zosta³ pozytywnie na lata 2007-2013 jest zadanie pn.: 
Zosta³ równie¿ og³oszony  prze-rozpatrzony i dlatego te¿ zgodnie      „Zastosowanie energii s³onecznej       

targ na pozosta³¹ czêœæ prac, czyli z harmonogramem rzeczowo – ter- i geotermalnej do ogrzewania kom-
termomodernizacjê budynku szko³y minowym przedstawionym przez pleksu szkolnego w Nowym Brzes-
podstawowej wraz z remontem wykonawcê - Firmê „DROGOP – 2” ku.” Wykonawc¹ zadania dot. 
dachu i wymian¹ stolarki okiennej. Sp. z o.o. w czerwcu br. powinny realizacji czêœci robót budowlanych 
Poziom dofinansowania, to 85% rozpocz¹æ siê prace w ramach w ramach, których zostanie wyko-
kosztów kwalifikowanych, wg umo-przedsiêwziêcia pn.: „Rozbudowa nana wewnêtrzna instalacja c.o., 
wy o dofinansowanie ca³kowita kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu c.w.u., instalacja ciep³a technologicz-
wartoœæ projektu wynosi 2 466 wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – nego dla wentylacji mechanicznej, 
688,38 z³ z czego dofinansowanie, to etap II.” oparta na pompach ciep³a wspo-
1 889 044,24 z³.  Jednak¿e kwoty te Zakres zadañ obejmuje: maganych przez kolektory s³onecz-
wskutek przeprowadzonych przetar-- wykonanie sieci kanalizacyjnej  n e,  o raz wymiana kot³a i instalacji 
gów ulegn¹ zmianie i ich dok³adna (ul. Tomasza, fragment ul. Krakow- c.o. w starym budynku Szko³y 
wysokoœæ bêdzie znana po zakoñ-skiej, ul. Widokowa, ul. Nadwiœlañ- Podstawowej jest firma SANITO Sp.   
czeniu i rozliczeniu inwestycji.ska, czêœci ul. Spó³dzielczej i ul. z o.o. z Warszawy. 

URZ¥D GMINY

W styczniu 2013r. zosta³ zakoñczony  drugi etap 
inwestycji w ramach projektu pn. „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu wiejskiego 
w gminie Nowe Brzesko” wspó³finansowanego  
w ramach dzia³ania „Podstawowe us³ugi 
dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” objêtego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013., czyli: „Budowa sieci kanalizacji œcieków 
bytowo - gospodarczych z pompowni¹ sieciow¹ 
œcieków z ruroci¹giem t³ocznym, budynkiem 
agregatu pr¹dotwórczego z wodoci¹giem 
do pompowni i zasilaniem energetycznym, drog¹ 
dojazdow¹ do pompowni oraz przek³adk¹ 
koliduj¹cego wodoci¹gu, przesklepieniem rowu 
i budow¹ przepustu kanalizacji deszczowej 
w rowie”. 

INWESTYCJE

Referat Inwestycji
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Szanowni Pañstwo, wspólnie z dzialnoœæ za zarz¹dzanie sprawami koniecznoœæ i priorytet, maj¹c na 
burmistrzem Miasta i Gminy Nowe gminnymi, w gminie ze znacznym myœli rozwój zró¿nicowany i wielo-
Brzesko Panem Grzegorzem Czajk¹   zad³u¿eniem. kierunkowy.
w ostatnim czasie odbyliœmy spot-
kania z mieszkañcami wszystkich Obiektywnie patrz¹c zad³u¿enie Dlatego te¿:
miejscowoœci naszej gminy. Dobr¹ bez w¹tpienia jest istotnym · kontynuowana bêdzie moderni-
okazj¹ do odbycia  zebrañ z miesz- utrudnieniem, które ogranicza pole zacja dróg gminnych,
kañcami by³ fakt, i¿ jesteœmy jako manewru w kierowaniu · stworzona bêdzie ca³oœciowa 
samorz¹d gminny po pó³metku i zarz¹dzaniu nasz¹ gmin¹, koncepcja odprowadzania œcieków    
obecnej kadencji, burmistrza Pana z obszaru ca³ej gminy. W oparciu       
Grzegorza Czajki i radnych Rady gdy¿ z jednej strony nale¿y regulo- o powsta³¹ koncepcje bêdzie mo¿na 
Miejskiej Nowe Brzesko. waæ na bie¿¹co ró¿ne zobowi¹zania kanalizowaæ/neutralizowaæ œcieki     

jakie ma gmina, a z drugiej strony w poszczególnych miejscowoœciach 
uzupe³niaæ wk³ad w³asny gminy we naszej gminy. Zadanie to jest pilne               Przedstawiona zosta³a 
wszelakich przedsiêwziêciach inwe- i kosztowne, gdy¿ aktualnie ma³y wszechstronna problematyka 
stycyjnych. Nale¿y podj¹æ zdecydo- procent naszej gminy jest skanalizo-dotycz¹ca naszej gminy 
wane dzia³ania, a¿eby w tym roku wany,z punktu widzenia w³adz 
ograniczyæ poziom zad³u¿enia naszej · jako samorz¹d wspieramy i sprzy-

samorz¹dowych, burmistrza 
gminy w sposób istotny, kontynuuj¹c jamy budowie sieci gazowej,

jako organu wykonawczego jednoczeœnie dzia³ania inwestycyjne · modernizowane bêd¹ nadal  
i radnego (wykonuj¹cego prorozwojowe.  urz¹dzenia i rowy melioracyjne,

obowi¹zki Przewodnicz¹cego Mimo tych  trudnoœci i przeciw- · w dziedzinie infrastruktury spo-
Rady Miejskiej) jako noœci nie nale¿y narzekaæ, bo po to ³ecznej dokoñczona zostanie  inwe-

przedstawiciela organu  nam ludzie zaufali i wybrali, ¿eby stycja w szkole w Nowym Brzesku, 
rozwi¹zywaæ problemy z zakresu konieczny jest remont  szko³y w Mni-stanowi¹cego. 
ustawowych zadañ w³asnych gminy. szowie, wyremontowanych zostanie 

W czasie tej kadencji ukoñczone    kilka œwietlic na terenie gminy. Mieszkañcy przedstawili proble-
i kontynuowane by³y i s¹ inwestycje Najwy¿szy czas, ¿eby przygoto-my oraz swoje oczekiwania doty-
rozpoczête przez naszych poprzedni- waæ projekt, a póŸniej wybudowaæ     cz¹ce swoich miejscowoœci, ca³ej 
ków, planujemy i rozpoczynamy no- z prawdziwego zdarzenia przedszko-gminy oraz funkcjonowania samo-
we inwestycje gminne. To co zosta³o le samorz¹dowe wraz z bibliotek¹ rz¹du gminnego. W spotkaniach 
zrobione dotychczas zosta³o szeroko gminn¹. Trzeba zakoñczyæ wieloletni uczestniczyli wybrani przez miesz-
omówione i przedstawione miesz- stan prowizorki w tych wa¿nych dla kañców w poszczególnych miejsco-
kañcom na zebraniach. Natomiast   ¿y cia mieszkañców instytucjach.woœciach radni oraz so³tysi.
w zakresie budowy dróg gminnych Uwa¿am, ¿e zebrania by³y bardzo 
mo¿na œmia³o mówiæ o sukcesie nas potrzebne, rzeczowe i po¿yteczne Wy¿ej wymienione instytucje 
wszystkich (wszyscy po nich jeŸ-dla wszystkich uczestników, a po- to miejsca spotkañ ludzi, 
dzimy!), a w szczególnoœci Pana bur-nadto bardzo dobrym obyczajem miejsca gdzie zdobywamy 
mistrza, który wykaza³ siê przedsiê-jest gdy przedstawiciele samorz¹du wiedzê, wychowanie, 
biorczoœci¹ i skutecznoœci¹ w pozys-lokalnego spotykaj¹ siê bezpoœred- wymieniamy pogl¹dy,
kiwaniu znacznych œrodków finanso-nio z mieszkañcami.
wych na modernizacjê dróg gmin-W zakresie inwestycji gminnych · zabiegamy o œrodki finansowe     
nych. Poprawa w zakresie jakoœci mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ca³kiem na rewitalizacje i uporz¹dkowanie 
dróg gminnych cieszy i jest widoczna, dobrze. Oceniaj¹c stan i zakres Placu Wolnoœci oraz Starego Rynku   
ale przed nami jeszcze sporo do realizacji tych inwestycji nale¿y bo- w Nowym Brzesku.
zrobienia i nadrobienia w tym wiem uwzglêdniæ, ¿e ¿yjemy nie-
obszarze.stety w niezbyt bogatym pañstwie,    To nie wszystkie nasze zamiary 

a dodatkowo w okresie ogólnoœwia- inwestycyjne na nadchodz¹ce lata, 
 Szanowni Pañstwo przysz³oœæ        towego kryzysu. Nie bez znaczenia ale z pewnoœci¹ te najwa¿niejsze.
i rozwój Gminy Nowe Brzesko to jest fakt, ¿e przejêliœmy odpowie-

URZ¥D GMINY

Samorz¹d gminny
- SPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMI MIASTA I GMINY NOWE BRZESKO
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minaj¹c tak¿e o wp³ywach do bud- W tym miejscu chcia³bym zachêciæ 
¿etu gminy. Roztropna zasada z³ote- wszystkich do liczniejszego uczes-
go œrodka w tym wypadku jest rów- tnictwa w organizowanych uroczys-
nie¿ wskazana, ale ¿yj¹c jednak  t oœ ci ac h,  b o  to s¹ wartoœci, które 
w czasach uniwersalnego i wszech- scalaj¹ i tworz¹ wspólnotê z jednej 
w³adnego kryzysu o zdecydowanych strony, a wzmacniaj¹ œwiadomoœæ      
i posiadaj¹cy kapita³ inwestycyjny i to¿samoœæ narodow¹ z drugiej 
przedsiêbiorców nie jest ³atwo. strony. Uzupe³niaj¹ siê nawzajem.

Reaktywowane z sukcesem w ro-
ku ubieg³ym „Do¿ynki” to bez w¹t-Od pocz¹tku tego roku 
pienia nawi¹zanie do tradycji oraz wodoci¹gi s¹ ponownie 
dobra okazja do ³¹czenia i integracji, zarz¹dzane przez gminê 
poniewa¿ trudniej o coœ lepszego    i uwa¿am, ¿e jest to najlepsze 
jak chleb rozumiany dos³ownie jak      

rozwi¹zanie, kiedy to w³aœciciel 
i symbol czegoœ co powinno ludzi 

(gmina) zarz¹dza swoj¹ 
jednoczyæ. 

w³asnoœci¹ bez zbêdnego Poniewa¿ ¿yjemy w czasach, gdy 
poœrednika. istotnym i wa¿nym czynnikiem de- Zarówno Dni Nowego Brzeska        

terminuj¹cym pomyœlnoœæ jednostki i „Do¿ynki” bêd¹ kontynuowane         
Dziêki takiemu rozwi¹zaniu op³ata za oraz wiêkszej zbiorowoœci ludzi  jest i organizowane jako nasze lokalne 
pobór 1m3 wody oraz za odprowa-ekonomia, dlatego te¿ kierujê s³owa œwiêta w latach nastêpnych.
dzenie 1m3 œcieków zosta³a w istot-uznania dla naszych poprzedników 
ny dla mieszkañców sposób obni¿o-za przygotowanie koncepcji i zaini- Szanowni Pañstwo, gmina Nowe 
na. Ponowne zarz¹dzanie wodoci¹-cjowanie dzia³añ inwestycyjnych dla Brzesko to wspólnota samorz¹dowa, 
giem przez gminê to realizacja moich Nowobrzeskiego Obszaru Gospodar- która jest jedna i wszyscy (w ró¿nym 
oraz grupy radnych zobowi¹zañ czego (NOG). Obecnie oprócz fun- stopniu) jesteœmy za ni¹ wspó³odpo-
wypowiadanych przed wyborami     kcjonuj¹cych ju¿ w obszarze Kra- wiedzialni. Jestem przekonany, ¿e od 
w 2010. roku.kowskich Zak³adów Odlewniczych losu wspólnoty zale¿y w du¿ej mie-

Jako samorz¹dowcy pamiêtamy   „ZREMB”, zainteresowanych jest rze los i pomyœlnoœæ jednostki. 
o œwiêtach pañstwowych, wa¿nych równie¿ inwestycjami kilka innych Warto o tym pomyœleæ i zapamiêtaæ.
dla ¿ycia narodu rocznicach. W tych firm zró¿nicowanych bran¿owo. 
œwiêtach, uroczystych akademiach     Moim oraz zdaniem wielu najlepiej Z wyrazami szacunku,
i obchodach zawsze bior¹ udzia³ by³oby promowaæ i pozyskiwaæ Jan Sroga
przedstawiciele w³adz samorz¹-inwestorów oraz takie przysz³e inwe- Wice Przewodnicz¹cy Rady 
dowych naszej gminy (radni, bur-stycje, które generowa³yby mo¿liwie Miejskiej
mistrz) oraz mieszkañcy.       najwiêcej miejsc pracy, nie zapo- Nowe Brzesko

Sesja Rady Miejskiej  29 listopada 2012r.  (obecnych na sesji 14 radnych)
SESJA NADZWYCZAJNA

Rada Miejska podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:

· U c h w a ³ ê Nr XXIV/165/2012 w sprawie: zmian w Uchwale Bud¿etowej nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej Nowe 
Brzesko na rok 2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w zwi¹zku ze zmianami kwot przychodów, dochodów oraz ze zmianami   
w planie wydatków.
· U c h w a ³ ê Nr XXIV/166/2012 w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia           
30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Brzesko na lata 2012-2021.

Informacje Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 
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Rada Miejska podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y: XVIII/119/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 
maja 2012r. w sprawie: zasad sprzeda¿y mieszkañ komu-

· Nr XXV/167/2012 w sprawie: wymagañ, jakie powinien nalnych w budynku by³ego przedszkola w Hebdowie, 
spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Nowe Brzesko
zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie · Nr XXV/174/2012 w sprawie:  ustalenia rycza³tu dla 
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek 
nieczystoœci ciek³ych na terenie Gminy i Miasta Nowe pomocniczych
Brzesko · Nr XXV/175/2012 w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 
· Nr XXV/168/2012 w sprawie: okreœlenia górnych stawek XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za listopada 2012r. w sprawie: stawek op³aty targowej, 
us³ugi w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywo- poboru op³aty targowej i wynagrodzenia inkasentów
wych z nieczystoœci ciek³ych z terenu Gminy i Miasta · Nr XXV/176/2012 w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu 
Nowe Brzesko krótkoterminowego obrotowego w rachunku bie¿¹cym 
· Nr XXV/169/2012 w sprawie: okreœlenia górnych stawek bud¿etu gminy Nowe Brzesko na rok 2013 dla zapew-
op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunal- nienia p³ynnoœci finansowej bud¿etu
nych od w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy nie s¹ obowi¹- · Nr XXV/177/2012 w sprawie: zmian w uchwale Bud¿e-
zani do ponoszenia op³at za gospodarowanie odpadami towej Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko na 
komunalnymi na rzecz gminy rok 2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w zwi¹zku ze zmianami 
· Nr XXV/170/2012 w sprawie: przyjêcia Programu kwot dochodów oraz ze zmianami w planie wydatków
Wspó³pracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami poza- · Nr XXV/178/2012 w sprawie: przyjêcia planów pracy 
rz¹dowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa   K omisji Rady Miejskiej na 2013r.
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku              
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie W punkcie interpelacje radnych i zapytania so³tysów 
(Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z póŸn.zm.) na rok zosta³y zg³oszone sprawy dotycz¹ce:
2013
· Nr XXV/171/2012 w sprawie: wyra¿enia zgody na · Budowy drogi w Sieros³awicach 
sprzeda¿ dzia³ki gruntowej niezabudowanej przeznaczo- · Przebudowy skrzy¿owania w Sieros³awicach
nej na cele budowlane nr 421/3 o powierzchni 0,4088 ha · Budowy oœwietlenia ulicznego w Hebdowie
po³o¿onej w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, po- · Odœnie¿ania dróg i ulic
siadaj¹cej ksiêgê wieczyst¹ Kw. Nr KR1H/00023845/9, · Krawê¿ników na ulicy Targowej (usuniêcia)
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Nowe Brzesko w trybie · Wykonania zatoczki (droga w miejscowoœci Szpitary)
bezprzetargowym · Odmulania rowów
· Nr XXV/172/2012 w sprawie: podzia³u gminy Nowe ·Oœwietlenia ulicznego w godzinach nocnych (wyd³u¿e-
Brzesko na sta³e obwody g³osowania, ustalenia ich nu- nia godzin)
merów, granic oraz siedzib obwodowych komisji · Ustawienia znaków drogowych przy drodze powiatowej 
wyborczych (Sieros³awice)
· Nr XXV/173/2012 w sprawie: zmiany uchwa³y Nr · Wywozu œmieci (nowych zasad)

Sesja Rady Miejskiej  20 grudnia 2012r.  
(obecnych na sesji 14 radnych)

URZ¥D GMINY
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Rada Miejska podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y: Brzesko.

· Uchwa³ê Bud¿etow¹ Gminy Nowe Brzesko na rok 2013 W punkcie interpelacje radnych i zapytania so³tysów 
Nr XXVI/179/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko zosta³y zg³oszone sprawy dotycz¹ce:

· Nr XXVI/180/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy 

· Oœwietlenia ulicznego w HebdowieFinansowej Gminy Nowe Brzesko na lata 2013-2021.

··  Odœnie¿ania poboczy wzd³u¿ drogi krajowej Nr XXVI/181/2013 w sprawie: uchwalenia Gminnego 

· Budowy drogi w miejscowoœci SzpitaryProgramu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdzia³aniu Narkomanii na 2013 rok. · Wykopania rowu wzd³u¿ drogi w miejscowoœci Szpitary
· Nr XXVI/182/2013 w sprawie: wyboru stawki op³aty      · Odœnie¿ania odcinków dróg ³¹cz¹cych miejscowoœci
za gospodarowanie odpadami komunalnymi · Remontu remiz 
· Nr XXVI/183/2013 w sprawie: nie wyra¿enia zgody        · Umieszczenia znaku drogowego przy drodze w Rudnie 
na udzielenie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie Dolnym
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci · Realizacji prac przy szkole w Nowym Brzesku
nieruchomoœci nr 52/2 o pow. 0,0413 ha posiadaj¹cej · Budowy oœwietlenia ulicznego, znaków drogowych        
ksiêgê wieczyst¹ Kw. Nr  KR1H/00023044/4 po³o¿onej     w miejscowoœci Kucharach
w miejscowoœci Grêbocin. · Udro¿nienia rowu w Majkowicach
· Nr XXVI/184/2013 w sprawie: uchwalenia zmiany · Przygotowania pisemnych informacji dla radnych
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego · Wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego – 
Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr rewitalizacja Rynku w Nowym Brzesku 
XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia                · Wywozu œmieci od nowego roku
2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Jan Sroga
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Wiceprzewodnicz¹cy rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej  30 stycznia 2013r.  
(obecnych na sesji 13 radnych)

URZ¥D GMINY

Jednolita p³atnoœæ obszarowa jest skich lub utrzymywanie gruntów  p ³a tn o œci, 
p³atnoœci¹ bezpoœredni¹, w dobrej kulturze rolnej zgodnej  ·  p r ze st rz ega wymogów przez ca³y 
przyznawan¹ rolnikom w ramach z ochron¹ œrodowiska. rok kalendarzowy, w którym zosta³ 
przejœciowego uproszczonego z³o¿ony wniosek o przyznanie tej 
systemu wsparcia dochodów. Rolnikowi przys³uguje jednolita p³atnoœci, 

p³atnoœæ obszarowa, do bêd¹cej · zosta³ mu nadany numer identyfika-
Jest w 100% finansowana z bud¿etu w jego posiadaniu w dniu 31 maja cyjny w trybie przepisów o krajowym 
Unii Europejskiej. roku, w którym zosta³ z³o¿ony systemie ewidencji producentów, 
O jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ wniosek o przyznanie tej p³atnoœci, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
mo¿e ubiegaæ siê rolnik, który jest powierzchni gruntów rolnych ewidencji wniosków o przyznanie 
osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹ lub grup¹ wchodz¹cych w sk³ad gospo- p³atnoœci. 
osób fizycznych lub prawnych, bez darstwa rolnego, kwalifikuj¹cych 
wzglêdu na status prawny takiej siê do objêcia t¹ p³atnoœci¹, je¿eli: W przypadku gdy dzia³ka rolna 
grupy i jej cz³onków, którego gospo- stanowi przedmiot posiadania sa-
darstwo znajduje siê na terytorium · w tym dniu posiada dzia³ki rolne o moistnego (w³asnoœæ) i posiadania 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz który ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ zale¿nego (np. dzier¿awa), p³atnoœæ 
prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹. Dzia- 1 ha; minimalna powierzchnia dzia³ki przys³uguje posiadaczowi zale¿-
³alnoœæ rolnicza oznacza produkcjê, rolnej wynosi 0,1 ha, nemu. Posiadaczem samoistnym jest 
hodowlê lub uprawê produktów · wszystkie grunty rolne s¹ utrzymy- ten, który w³ada rzecz¹ jak w³aœ-
rolnych, w³¹czaj¹c w to zbiory, do- wane zgodnie z normami. przez ca³y ciciel, ale niekoniecznie musi nim 
jenie, chów zwierz¹t oraz utrzymy- rok kalendarzowy w którym zosta³ byæ. Natomiast posiadacz zale¿ny 
wanie zwierz¹t do celów gospodar- z³o¿ony wniosek o przyznanie tej w³ada rzecz¹ tak jak wykonuj¹cy 

Jednolita P³atnoœæ Obszarowa  w 2013r.
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inne prawo ni¿ w³asnoœæ np. prawo p³atnoœci przys³uguj¹ temu wspó³- upraw brzozy i 6 lat w przypadku 
dzier¿awy,. u¿ytkowania czy najmu. posiadaczowi, na którego pozostali pozosta³ych upraw); 

· elementy krajobrazu podlegaj¹ce Prawo w³asnoœci dzia³ek rolnych, wspó³posiadacze wyrazili pisemn¹ 
zachowaniu w obrêbie dzia³ki rolnej któremu nie towarzyszy ich posiada- zgodê, któr¹ nale¿y do³¹czyæ do 
obejmuj¹ce: drzewa bêd¹ce pom-nie w rozumieniu przepisów o p³at- wniosku o przyznanie p³atnoœci. 
nikami przyrody (objête ochron¹ na noœciach w ramach systemów 
podstawie przepisów o ochronie wsparcia bezpoœredniego, nie sta- Jednolita p³atnoœæ obszarowa 
przyrody), oczka wodne o ³¹cznej nowi przes³anki do ubiegania siê       przys³uguje do powierzchni 
powierzchni mniejszej ni¿ 100 m2   o przyznanie p³atnoœci obszarowych. gruntów rolnych nie wiêkszej 
(w rozumieniu przepisów o ochronie ni¿ maksymalny kwalifikowalny 

obszar wyznaczony dla dzia³ki Celem systemu wsparcia bezpoœred- gruntów rolnych i leœnych), oraz 

ewidencyjnejniego jest finansowe wspieranie rowy do 2 m szerokoœci; 
rolników, czyli osób, które faktycznie · obiekty po³o¿one w obrêbie dzia³ki  (tzw. powierzchnia ewidencyjno - 
uprawiaj¹ grunty rolne. Dop³aty nie rolnej, takie jak ¿ywop³oty, pasy gospodarcza - PEG) w systemie iden-
s¹ przewidziane dla w³aœcicieli, zadrzewieñ, œciany tarasów, nie-tyfikacji dzia³ek rolnych (LPIS), o któ-
którzy dysponuj¹c jedynie tytu³em utwardzone drogi dojazdowe wy-rym mowa w przepisach o krajowym 
w³asnoœci, nie zajmuj¹ siê produkcj¹ dzielone w obrêbie dzia³ek rolnych systemie ewidencji producentów, 
roln¹. Istot¹ p³atnoœci obszarowych oraz mury, które tradycyjnie stano-ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
jest to, ¿e s¹ one przyznawane wi¹ element dobrej kultury rolnej, ewidencji wniosków o przyznanie 
osobie, która rzeczywiœcie uprawia je¿eli ich ca³kowita szerokoœæ nie p³atnoœci. 
grunty rolne, tzn. decyduje, jakie przekracza 2 m, i które nie stanowi¹ 
roœliny uprawiaæ i swobodnie doko- odrêbnej dzia³ki ewidencyjnej; Do jednolitej p³atnoœci obszarowej 

· strefy buforowe. nuje odpowiednich zabiegów agro- kwalifikuj¹ siê grunty rolne i zagajniki 
technicznych, zbiera plony oraz W przypadku gdy rolnik ubiega siê po o krótkiej rotacji, które w dniu 30 
utrzymuje grunty zgodnie z normami raz pierwszy o przyznanie p³atnoœci czerwca 2003 r. by³y utrzymywane w 
i wymogami. bezpoœredniej do danej dzia³ki rol-dobrej kulturze rolnej bez wzglêdu 

nej, do³¹cza do wniosku o przyznanie na to, czy by³y one wykorzystywane 
tej p³atnoœci: do produkcji. P³atnoœci przys³uguj¹ fakty-
· Oœwiadczenie o uprawie zbó¿        cznemu u¿ytkownikowi, który 
(O-1/01), je¿eli na dzia³ce ewidencyj-Do jednolitej p³atnoœci obszarowej 

rzeczywiœcie wykonuje wszelkie 
nej deklarowanej do p³atnoœci rolnik kwalifikuj¹ siê: 

czynnoœci niezbêdne dla prawi- prowadzi uprawê pszenicy, jêczmie-· grunty orne, w tym roœliny uprawia-
d³owego funkcjonowania nia, ¿yta lub owsa ne w szklarniach i tunelach folio-

· Oœwiadczenie o pomnikach przyro-wych, gospodarstwa. 
dy, rowach i oczkach wodnych (O-· trwa³e u¿ytki zielone, 
3/01), je¿eli na dzia³ce rolnej dekla-· plantacje trwa³e obejmuj¹ce: Mog¹ nimi byæ dzia³ania organiza-
rowanej do p³atnoœci znajduj¹ siê  sady cyjne, kierownicze, jak i osobiste za-
drzewa bêd¹ce pomnikami przyrody  drzewa orzechowe anga¿owanie w bezpoœrednim wy-
albo rowy do 2 metrów szerokoœci  winnice konywaniu pracy fizycznej w gospo-
albo oczka wodne o ³¹cznej powierz- plantacje roœlin jagodowych darstwie. Prowadzenie dzia³alnoœci 
chni mniejszej ni¿ 100 m2  chmiel rolniczej nie musi polegaæ tylko na 

"w³asnorêcznym" prowadzeniu prac  szkó³ki drzew i krzewów (z wy³¹-
Je¿eli dzia³ka ewidencyjna jest polowych, ale obejmuje równie¿: czeniem drzewek bo¿onarodzenio-
przedmiotem wspó³posiadania, swobodne decydowanie o tym, jakie wych) 
rolnik do³¹cza do wniosku:  roœliny przeznaczone do wyplata-roœliny uprawiaæ, jakich nale¿y doko-
· Oœwiadczenie wspó³posiadacza nia, nywaæ zabiegów agrotechnicznych, 
dzia³ek rolnych o wyra¿eniu zgody   · ogródki przydomowe, zbieranie samodzielnie b¹dŸ przy 
na ubieganie siê o przyznanie p³atno-udziale innych osób plonów, itp. · ugór, 
œci przez rolnika wnioskuj¹cego          Prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej · zagajniki o krótkiej rotacji (jednolite 
o p³atnoœæ (O-6/01) rozumiane jest jako dokonywanie gatunkowo uprawy drzew z rodzaju 

nak³adów i czerpanie ewentualnych brzoza, topola oraz wierzba (poza 
Wzory formularzy dostêpne s¹ na korzyœci. wierzb¹ do wyplatania) o powierz-
stroni-e internetowej ARiMR. chni co najmniej O, l ha, w których 

zbiór plonu dokonywany jest w cyklu W przypadku, gdy dzia³ka rolna jest 
Barbara Z¹bek nie d³u¿szym ni¿: 8 lat w przypadku przedmiotem wspó³posiadania, 

47/2013
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Wyk³adowcami byli przedstawiciele pierwszych przetwórców surowca nale¿ne dop³aty s¹ obni¿ane o 1% za 

tych¿e jednostek tj. Kierownik BP tytoniowego lub umowy kontraktacji ka¿dy roboczy dzieñ spóŸnienia.

ARiMR Proszowice - Anna Kubik, w ramach umowy na uprawê tytoniu 

Kierownik KRUS –Wioletta Decow- z pierwszym przetwórc¹ surowca 

ska oraz lek. wet. Pawe³ Pêczalski tytoniowego wpisanym do rejestru 

pierwszych przetwórców surowca 

Nastêpnie g³os zabra³a Kierownik Zaproszonych rolników przywita³a tytoniowego. 

KRUS - Wioletta Decowska , mówi¹c Kierowniczka Biura Powiatowego 

o zmianach w ubezpieczeniach rol-ARiMR w Proszowicach

Na spotkaniu omówiono zasady niczych oraz pracownik IRZ-t u Ag-

przyznawania p³atnoœci uzupe³nia- nieszka Drozdowska-Polit, która  

j¹cej: tzw. P³atnoœci niezwi¹zanej do informowa³ a  posiadaczy zwierz¹t 

tytoniu. Dop³aty te przys³uguj¹ ,¿e System IRZ ma umo¿liwiæ Inspek-

rolnikowi, je¿eli spe³nia on warunki cji Weterynaryjnej sprawowanie 

do przyznania jednolitej p³atnoœci efektywnej kontroli nad przemie-

obszarowej w danym roku i z³o¿y³ szczaniem zwierz¹t (pomoc w walce 

W 2013 roku rolnicy staraj¹cy siê   z  ro z wniosek o jej przyznanie oraz w dniu przestrzenianiem chorób zakaŸ-

o p³atnoœæ do tytoniu musz¹ dostar-14 marca 2012 r. by³ wpisany do nych zwierz¹t) i wp³yw na zapewnie-

czyæ takie dokumenty w terminie od rejestru podmiotów posiadaj¹cych nie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz  

15 marca do 15 maja br. czyli wraz    n prawo do uzyskania p³atnoœci nie- a bezpieczny obrót ¿ywnoœci¹. 

z wnioskiem o przyznanie pomocy    zwi¹zanej. 

w ramach systemów wsparcia bez-

 T³umaczono rolnikom, którzy w roku poœredniego. 

2013 zamierzaj¹ ubiegaæ siê o przy-

Wnioski o przyznanie dop³aty dop³at znanie p³atnoœci do tytoniu, ¿e zobo-

bezpoœrednich sk³adane s¹ w okresie wi¹zani s¹ do zawarcia do 14 marca 

od 15 marca do 15 maja, Wnioski 2013 r. umowy na uprawê tytoniu     

mo¿na sk³adaæ równie¿ przez kolejne z pierwszym przetwórc¹ surowca ty-

25 dni po tym terminie, lecz wtedy toniowego wpisanym do rejestru 

natomiast kontrole w zakresie iden-

tyfikacji i rejestracji zwierz¹t, zdro-

wia publicznego w odniesieniu        

do bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i pasz, 

zdrowia zwierz¹t, zg³aszanie chorób 

zakaŸnych zwierz¹t s¹ wykonywane 

przez Inspekcjê Weterynaryjn¹.

Ostatnie wyst¹pienie nale¿a³o do 

lekarza weterynarii Pana Paw³a Pê-

Poinformowano rolników równie¿     

o mo¿liwoœci sk³adania wniosków 

o dop³aty przez Internet  

Wyczulono uczestników spotkania 

i¿ w porównaniu z zesz³ym rokiem 

zmieni³ siê równie¿ termin dostar-

czenia do ARiMR dokumentów 

potwierdzaj¹cych zawarcie umowy 

czy umów na uprawê tytoniu 

lub umowy kontraktacji. 

Za przeprowadzanie kontroli 

w zakresie norm dobrej kultury 

rolnej zgodnej z ochron¹ 

œrodowiska oraz wymogów 

z obszarów: œrodowisko, zdrowie 

publiczne w zakresie produkcji 

¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego    

i zdrowie roœlin odpowiada 

Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, 

Szkolenie  dla rolników 
W dniu 4 marca 2013r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Nowym Brzesku odby³o siê szkolenie  zorganizowane dla rolników gminy 
Nowe Brzesko .Szkolenie zosta³o zorganizowane przez proszowickie
 BP ARiMR przy wspó³udziale KRUS-U i Weterynarii . 

Uczestnicy szkolenia
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Miejsko – Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Brzesku 
informuje, ¿e od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytu³u 
urodzenia siê dziecka przys³uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
prawnemu albo faktycznemu dziecka, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobê nie przekroczy kwoty 1922,00 zl. Dochód ten jest ustalany zgodnie 
z ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych i z § 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporz¹dzenia 
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie 
sposobu i trybu postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne (Dz. U z 
dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3).
Obowi¹zek dokumentowania dochodów dotyczy rodzin, którym urodzi siê 
dziecko od dnia 1 stycznia 2013 r. Rodzice dzieci urodzonych do dnia 31 
grudnia 2012 roku zachowuj¹ prawo do œwiadczenia na podstawie 
dotychczasowych przepisów tj, œwiadczenie bêdzie przyznawane 
niezale¿nie od dochodów rodziny.
Pozostaj¹ bez zmian dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce zasad 
przyznawania jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka, w tym 
pozostawania matki dziecka pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 
tygodnia ci¹¿y. Warunek przed³o¿enia zaœwiadczenia nie dotyczy 
opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobi³y dziecko b¹dŸ 
wyst¹pi³y do s¹du o przysposobienie dziecka. Minister Zdrowia, okreœli³ w 
drodze rozporz¹dzenia, formê opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y oraz 
wzór wymaganego zaœwiadczenia.
Niezbêdne dokumenty, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku o ustalenie prawa 
do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka:
1. Wniosek wraz z za³¹czonymi oœwiadczeniami
2. dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o jednorazow¹ 
zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka (matki/ojca/opiekuna 
prawnego/opiekuna faktycznego);
3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupe³ny aktu urodzenia 
(w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany), lub inny dokument 
stwierdzaj¹cy wiek dziecka;
4. zaœwiadczenie lekarskie lub zaœwiadczenie wystawione przez po³o¿n¹ 
potwierdzaj¹ce pozostawanie kobiety pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ 
od 10. tygodnia ci¹¿y do porodu
5. zaœwiadcznie z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych 
przez pe³noletnich cz³onków rodziny – za 2011rok.
6. nakaz p³atniczy za 2011 rok.
W przypadku kobiet korzystaj¹cych z opieki medycznej poza granicami kraju 
konieczne jest dostarczenie zaœwiadczenia wystawionego przez polskiego 
lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.
Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opiek¹ medyczn¹ nie 
dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
W przypadku, gdy o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka 
ubiega siê opiekun prawny lub faktyczny nale¿y dostarczyæ dokument 
potwierdzaj¹cy datê przysposobienia dziecka lub datê objêcia dziecka 
opiek¹ prawn¹ lub faktyczn¹. 

A. Gajda

Ostatnie wyst¹pienie nale¿a³o do 
lekarza weterynarii Pana Paw³a Pê-
czalskiego  z Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii w Proszowicach do-
tyczy³o min. wymogów wzajemnej 
zgodnoœci" (Cross compliance). 

Na zakoñczenie spotkania bene-
ficjenci mieli mo¿liwoœæ zadawania 
pytañ i prowadzenia dyskusji w kwe-
stii nurtuj¹cych ich zagadnieñ              
z pracownikami ARiMR oraz przed-
stawicielami organizacji wspó³pra-
cuj¹cych.

 
Kierownik BP ARiMR Proszowice

Anna Kubik

Szkolenie nt. wymogów  jest 
istotne , gdy¿ za przetrzy-
mywanie krów, œwiñ i owiec
 w nieodpowiednich warunkach, 
oprócz dotychczasowych kar 
administracyjnych nak³adanych 
przez weterynarzy, rolnikom 
bêdzie grozi³o równie¿ 
zmniejszenie unijnych dop³at. 

"Gazeta Nowobrzeska" biuletyn informa-

cyjny - magazyn samorz¹dowy Gminy 

i Miasta  Nowe Brzesko.

Adres redakcji: 

MGCKiP, 32-120 Nowe Brzesko,

ul. Pi³sudskiego 17a, tel.: (012) 385-29-44,  

e-mail: gckip@nowe-brzesko.iap.pl 

Sk³ad i druk: 

Drukarnia Skinder s.c., 

Nowe Brzesko, ul. Lubelska 129 

tel.: 12/ 385- 22-95, fax 12/ 38-525 77,        

e-mail:biuro@skinder.pl       

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 

artyku³ów i zmiany tytu³ów.   

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci 

za treœæ og³oszeñ i reklam.

Gazeta Nowobrzeska nale¿y do Polskiego 

Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

NOWE ZASADY 
PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI 

Z TYTU£U URODZENIA SIÊ DZIECKA 
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- uchwa³a w sprawie wyboru stawki selektywne zbieranie odpadów ko-W ca³ej Polsce od dnia 
op³aty za gospodarowanie odpada- munalnych obejmuj¹ce co najmniej 1 stycznia 2012 roku 
mi komunalnymi, stawki op³aty wy- nastêpuj¹ce frakcje odpadów:

obowi¹zuje nowa ustawa 
nosiæ bêd¹ 5 z³otych miesiêcznie od papieru, metalu, tworzywa sztucz-

o utrzymaniu czystoœci jednej osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nego, szk³a i opakowañ wielo-
nieruchomoœæ za odpady segrego- materia³owych oraz odpadów ko- i porz¹dku w gminach
wane lub 8 z³otych miesiêcznie od munalnych ulegaj¹cych biodegra- (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 
jednej osoby zamieszkuj¹cej dan¹ dacji, w tym odpadów opakowanio-z póŸn.zm). 
nieruchomoœæ za odpady zmieszane, wych ulegaj¹cych biodegradacji. 
- uchwa³a dotycz¹ca terminu, czêsto-

Zmienione rozwi¹zania wprowadza- tliwoœci i trybu uiszczenia op³at za 
j¹ nowe zarz¹dzanie odpadami gospodarowanie odpadami komu-
komunalnymi, w którym ka¿da nalnymi, tj. mieszkañcy bêd¹ wnosiæ 
gmina odpowiada za zbiórkê œmieci op³aty w okresach miesiêcznych, do 
we wspó³pracy z wy³onion¹ w dro- dnia 15 ka¿dego miesi¹ca na rachu-
dze przetargu firm¹ wywo¿¹c¹ odpa- nek bankowy Urzêdu Gminy i Miasta 
dy oraz promuje czystoœæ i odpowie- Nowe Brzesko, KBS Oddzia³ Nowe 
dzialnoœæ za wszystkie odpady z ca³e- Brzesko Nr 07 8591 0007 0260 0000 
go swojego terenu i od ka¿dego 0286 0002,
mieszkañca.

- uchwa³a dotycz¹ca wzoru deklara- Jednoczeœnie informujemy, ¿e na te-
cji o wysokoœci op³at za gospodaro- renie Gminy Nowe Brzesko odbiór 

Zmiany ustawy oznaczaj¹, ¿e od dnia wanie odpadami komunalnymi sk³a- odpadów komunalnych z nierucho-
1 lipca 2013 roku odpady od danej przez w³aœcicieli nieruchomo- moœci, w których prowadzona jest 
mieszkañców Gminy i Miasta Nowe œci, w której to w³aœciciel nierucho- dzia³alnoœæ gospodarcza pozostaje 
Brzesko bêdzie odbieraæ firma, która moœci wybiera sposób oddawania bez zmian, tzn. obowi¹zuj¹ indywi-
zostanie wy³oniona w drodze prze- œmieci w sposób zmieszany lub dualne umowy podpisane z firmami 
targu, a terminy odbioru podawane selektywny, termin sk³adania dekla- zajmuj¹cymi siê odbiorem odpadów 
bêd¹ na stronie internetowej gminy racji do 30 kwietnia 2013 roku, komunalnych, które zosta³y wpisane 
www. nowe-brzesko.iap.pl miejsca sk³adania deklaracji Urz¹d do rejestru dzia³alnoœci regulowanej 
w zak³adce Odbiór Œmieci. Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wzór prowadzonego przez Urz¹d Gminy    

zostanie zamieszczony na stronie i Miasta Nowe Brzesko. 
internetowej gminy od dnia 2 kwiet-Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie 
nia 2013 roku,z art. 10 ust.1 ustawy nowelizuj¹cej Dodatkowych informacji mo¿na 

podjê³a szereg uchwa³ zmierzaj¹cych - uchwa³a w sprawie szczegó³owego uzyskaæ w Urzêdzie Gminy i Miasta 
do opracowania i usystematyzo- sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug Nowe Brzesko, w Referacie Rol-
wania nowych zasad gospodarki w zakresie odbierania odpadów ko- nictwa i Ochrony Œrodowiska pok. nr 
odpadami komunalnymi w naszej munalnych, tzn. ustalenia terminów 14 lub telefonicznie (12) 385-03-15.
Gminie, tzn: i harmonogramu odbioru sta³ych 

odpadów  komunalnych z poszcze-- uchwa³a w sprawie zmiany regula-  Zapraszamy do odwiedzania strony 
gólnych miejscowoœci z terenu minu utrzymania czystoœci i porz¹d- gminnej www.nowe-brzesko.iap.pl 
Gminy Nowe Brzesko. ku na terenie gminy, w zak³adce ODBIÓR ŒMIECI, gdzie 

- uchwa³a w sprawie metody ustale- znajduj¹ siê aktualne informacje do-
nia op³aty za gospodarowanie odpa- Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy    tycz¹ce odbioru i utylizacji odpa-
dami komunalnymi, która stanowi o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku     dów komunalnych. 
iloczyn liczby osób zamieszkuj¹cych w gminach  (Dz. U z 2012 roku, poz 

Opracowa³a: Joanna WoŸniakdan¹ nieruchomoœæ i stawki op³aty, 391 z póŸn. zm) gminy ustanawiaj¹ 

Szczegó³owe zasady segregacji 
odpadów komunalnych zostan¹ 
okreœlone i podane do wiadomoœci 
mieszkañcom Gminy i Miasta 
Nowe Brzesko na stronie interne-
towej gminy  po rozstrzygniêciu 
przetargu i podpisaniu umowy 

z firm¹.

w Gminie Nowe Brzesko 
od dnia 1 lipca 2013 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi 

URZ¥D GMINY

od 1 lipca 2013 roku nast¹pi zmiana 
zasad gospodarki odpadami

12
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Biblioteka
 jak wodoci¹gi

To w naszej bibliotece ka¿dy mo¿e skorzystaæ  z darmowego internetu 
i drukarki w celach edukacyjnych.  Mo¿e tak¿e u¿yæ w³asnego laptopa 
bo posiadamy urz¹dzenie wi-fi. 

Na zakup nowoœci wydawniczych wydaliœmy prawie 8 700 z³, w tym 3 290 
pozyskane z Biblioteki Narodowej, reszta z dotacji organizatora. £¹cznie 
zakupiono 438 ksi¹¿ek, w tym 46% to ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y. 

 tak samo 
wa¿na
Jeszcze do niedawna uwa¿aliœmy, ¿e biblioteka 
to miejsce, w którym wypo¿yczamy ksi¹¿ki.

To stereotypowe myœlenie, tak naprawdê niezgodne jest z rzeczywisto-
œci¹. Pomimo to, ¿e nasza biblioteka nie ma swojego lokalu i zajmuje tylko 40 
m ² w remizie stra¿ackiej,  to oprócz wypo¿yczanych ksi¹¿ek  wykonuje wiele 
innych us³ug. Jesteœmy organizatorami wielu spotkañ autorskich, lekcji 
bibliotecznych i edukacyjnych dla m³odzie¿y szkolnej i przedszkolaków. 

Na pewno lista us³ug œwiadczonych przez nasz¹ bibliotekê bêdzie siê 
powiêksza³a, je¿eli tylko zmieni¹ siê warunki lokalowe. Jak wa¿na jest to 
instytucja w œrodowisku lokalnym, mog¹ œwiadczyæ o tym wyniki staty-
styczne jakie uzyskaliœmy w ubieg³ym roku.  

W 2012 roku bibliotekê odwiedzi³o 5424 u¿ytkowników.  Zarejestrowano 
1685 u¿ytkowników, z czego aktywnie wypo¿yczaj¹cych 608, 843 korzy-
staj¹cych z komputerów  oraz wielu tych, którzy wypo¿yczaj¹ czasopisma        
i ksi¹¿ek na miejscu. Biblioteka w ci¹gu roku zorganizowa³a nastêpuj¹ce 
imprezy; 3 lekcje biblioteczne dla klas gimnazjalnych,1 wystawa p.t. „Rok 
2012 Janusza Korczaka”, 5 spotkañ edukacyjnych z przedszkolakami i m³o-
dzie¿¹ szkoln¹. 

Najczêœciej z naszych us³ug korzystaj¹ m³odzi ludzie, to prawie 2/3 naszych 
u¿ytkowników.  Biblioteka posiada tak¿e zbiory regionalne. S¹ to miêdzy in-
nymi dwie „Monografie Ziemi Nowobrzeskiej”, zbiór wszystkich wydañ gaze-
ty lokalnej od pierwszego numeru, systematycznie opracowywane kroniki 
/wycinki z prasy krakowskiej i regionalnej dotycz¹ce Nowego Brzesko i gmi-
ny/, oraz wiele innych wydañ zwi¹zanych z histori¹ naszej spo³ecznoœci. 
Spotkania autorskie i wiêksze imprezy organizowane przez bibliotekê 
odbywaj¹ siê w zaprzyjaŸnionym Centrum Kultury i Promocji. Dobrze uk³ada 
siê wspó³praca z miejscow¹ Lig¹ Obrony Kraju oraz Stowarzyszeniem Przyja-
ció³ Ziemi Nowobrzeskiej. Biblioteka zawsze mo¿e liczyæ na wsparcie mery-
toryczne ze strony Biblioteki Powiatowej w Proszowicach i Biblioteki Woje-
wódzkiej w Krakowie. Bibliotekarz uczestniczy we wszystkich szkoleniach      
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz innych zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ biblioteki.

Zapraszamy Wszystkich , którzy chc¹ skorzystaæ z naszych us³ug. Nie tylko 
dzieci i m³odzie¿, ale tak¿e seniorów, którzy /miêdzy innymi/ mog¹ nauczyæ 
siê korzystania z komputera. Wszystkie us³ugi wykonywane w naszej 
bibliotece s¹ darmowe.

        Renata Weso³owska
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W tym roku w Ma³opolsce ferie pod czujnym okiem instruktorki tañ- go i nauka gry na gitarze. Frekwencja 

zimowe odby³y siê w okresie 21 ca, tañczyli na macie tanecznej, roz- osób uczestnicz¹cych w zajêciach       

stycznia do 4 lutego. Miejsko- Gmin- wi¹zywali rebusy, grali w liczne gry i zadowolenie na twarzach najm³od-

ne Centrum Kultury i Promocji w No- planszowe, logiczne i zrêcznoœciowe, szych i rodziców pokazuje, ¿e istnieje 

wym Brzesku na ten czas dla dzieci    u czestniczyli w projekcji filmu a tak¿e potrzeba organizowania wolnego 

i m³odzie¿y przygotowa³o bogat¹ rywalizowali o tytu³ mistrza rajdowe- czasu najm³odszym.  

ofertê zajêæ aby uprzyjemniæ i wy- go w grach komputerowych. W tym  Chcielibyœmy podziêkowaæ Panu 

pe³niæ czas wolny od nauki szkolnej. roku nie odby³o siê równie¿ bez ma- Marcinowi Stach w³aœcicielowi 

Zorganizowano drug¹ edycjê kon- lunków,  rysowanek i kolorowanek.   „FAST  FOOD” w Nowym Brzesku      

kursu „Poka¿ swój talent” aby dzieci   Z prac tych zrobiono wystawê, któr¹ za przygotowanie pizz dla dzieci, któ-

i m³odzie¿ mogli zaprezentowaæ mo¿na by³o podziwiaæ w budynku re w okresie ferii zimowych uczestni-

swoje talenty inny i stan¹æ przed MGCKiP. Z okazji karnawa³u odby³a czy³y w zajêciach zorganizowanych 

ocen¹ jury. Oprócz tego uczestnicy siê zabawa karnawa³owa z konkur- przez MGCKiP.

zajêæ w MGCKiP przez dwa tygodnie sem karaoke. W czasie ferii odbywa³y                              A.M.

korzystali m.in.: z zajêæ tanecznych- siê tak¿e  zajêcia z jêzyka angielskie-

FERIE  ZIMOWE  W  MGCKiP

W konkursie wziê³o udzia³ 30 uczest- Revolucja. W jury oprócz Jacka zaskoczy³a ró¿norodnoœæ wykonañ. 
ników. Dzieci zachwyci³y jury swoimi Dewódzkiego zasiad³ Bartosz Wójcik Jedni uczestnicy œpiewali w jêzyku 
umiejêtnoœciami wokalnymi, tanecz- – gitarzysta grupy Revolucja oraz japoñski, w³oskim a inni piosenki 
nym i recytatorskim. W tegorocznej Angelika Wilk tancerka w zespo³u disco polo czy te¿ z repertuaru 
edycji konkursu przewodnicz¹cym Flasz Dance. Przed rozpoczêciem znanych polskich gwiazd sceny 
sk³adu oceniaj¹cego by³ Jacek De- rywalizacji jury zaprezentowa³o muzycznej takich jak: Varius Manx, 
wódzki znany polski muzyk, gitarzy- swoje talenty- Jacek Dewódzki i Ani Wyszkoni, Skaldów czy Maryli 
sta, wokalista, kompozytor, autor Bartosz Wójcik wykonali trzy utwory: Rodowicz.  Poziom artystyczny 
tekstów. W swoim dorobku ma kilka- „Lunatycy”, „Czerwony jak ceg³a”,  wszystkich wykonañ by³ bardzo 
naœcie p³yt solowych z ró¿nymi zes- „Oczekiwanie”  a Angelika Wilka wysoki i wyrównany. Jury spoœród 
po³ami. Dewódzki zosta³ drugim wo- wykona³a swój autorski uk³ad wszystkich uczestników wybra³o 
kalist¹ legendarnego zespo³u rocko- t a n e c z n y . szczêœliw¹ siódemkê, . Aleksandra 
wego D¯EM. Z grup¹ D¿em stworzy³            Uczestnicy wykonywali utwory A r m a t y s ,  K l a u d i a  M a r z e c ,  
now¹ piosenkê „Zapal œwieczkê”, lubianych przez siebie artystów oraz Aleksandra Oraczewska, Klaudia 
która do dzisiejszego dnia jest uwiel- tworzyli uk³ady taneczne do znanych Caba i Patrycja Grzyb, Sebastian 
biana przez rzesze fanów. Aktualnie piosenek. Wszystkich przyby³ych na Zieliñski, Ma³gorzata Lewiñska, 
jest liderem krakowskiej formacji k ib icowanie m³odym artyst¹  Karolina Rachtan i Magdalena 

Pokazali swoje talenty
W Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku 16 stycznia uczestnicy pierwszego 
etapu konkursu „Poka¿ swój talent 2” prezentowali swoje ukryte talenty. 

Uczestnicy konkursu wraz z jury
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Turniej ten  ma na celu popularyzowanie  znajomoœci przepisów 
przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na wypadek powstania po¿aru 
oraz praktycznych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem 
gaœniczym. W eliminacjach  gminnych w Nowym Brzesku wziê³o udzia³ 19 
uczestników w dwóch grupach wiekowych: I  grupa wiekowa- szko³a 
podstawowa, II grupa wiekowa - gimnazjum.
Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy Kapitan Micha³ Paw³owski z PSP w 
Proszowicach, Joanna Dziwiszewska, Anna Maj-Skowroñska, Justyna 
£udzeñ   i Augustyn Fularski  po dokonaniu  oceny prac przyzna³o miejsca:
 I grupa wiekowa (szko³a podstawowa)
1. Jakub Maj- Sieros³awice 
2. Przemys³aw Sibiga- Sieros³awice 
3. Aleksandra Stasik- Mniszów 
 
II grupa wiekowa ( gimnazjum)
1. Konrad Olech- Nowe Brzesko 
2. Karolina Grzyb- Sieros³awice 
3. Justyna Stankowska- Sieros³awice 
Zwyciêzcy eliminacji otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
 Fina³  turnieju odbêdzie siê 27 marca 2013 r. o godz. 9- tej w budynku  
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  w Proszowicach.

Ma³gorzata Krosta

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
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W pi¹tek, 22 lutego 2013r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym 
Brzesku odby³y siê gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej 
pod has³em ,, M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM". 

Revolucja. W jury oprócz Jacka De- nie m³odym artyst¹ zaskoczy³a ró¿- Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
wódzkiego zasiad³ Bartosz Wójcik – norodnoœæ wykonañ. Jedni uczestni- Grzegorzem Czajk¹ stanê³o przed 
gitarzysta grupy Revolucja oraz An- cy œpiewali w jêzyku japoñski, w³os- bardzo ciê¿kim wyborem i po burz-
gelika Wilk tancerka w zespo³u Flasz kim a inni piosenki disco polo czy te¿ liwych obradach wy³oniono zwyciêz-

Dance. Przed rozpoczêciem z repertuaru znanych polskich ców. Pierwsze miejsce wyœpiewa³a 
rywalizacji jury zaprezento- gwiazd sceny muzycznej takich jak: piosenk¹ Maryli Rodowicz pt. „Ale to 
wa³o swoje talenty - Jacek Varius Manx, Ani Wyszkoni, Skaldów ju¿ by³o” Aleksandra Oraczewska, 
Dewódzki i Bartosz Wójcik czy Maryli Rodowicz.  drugie miejsce wytañczy³ Sebastian 

wykonali trzy utwory: Zieliñski a trzecie wyrecytowa³a 
„Lunatycy”, „Czer- Poziom artystyczny wszystkich wy- Klaudia Marzec.
wony jak ceg³a”,  konañ by³ bardzo wysoki i wyrówna- Jury przyzna³o tak¿e dwa wyró¿nie-
„Oczekiwanie”  ny. Jury spoœród wszystkich uczestni- nia: pierwsze dla œpiewaj¹cej Alek-
a Angelika Wilk ków wybra³o szczêœliw¹ siódemkê. sandry Armatys natomiast drugie 
wykona³a swój au- Aleksandra Armatys, Klaudia Ma- roztañczonej Karolinie Rachtan na-

torski uk³ad tanecz- rzec, Aleksandra Oraczewska, Klau- grodê specjaln¹ z r¹k Burmistrza 
ny. dia Caba i Patrycja Grzyb, Sebastian Gminy Miasta Nowe Brzesko otrzy-

Zieliñski, Ma³gorzata Lewiñska, Karo- ma³a Justyna Charzewska. 
 Uczestnicy wykony- lina Rachtan i Magdalena Krosta - oni 
wali utwory lubianych dostali szansê aby zaprezentowaæ siê Wszystkim gratulujemy i ¿yczymy 
przez siebie artystów jeszcze raz widowni w etapie fina³o- wielu sukcesów oraz zapraszamy za 

oraz tworzyli uk³ady wym, który odby³ tydzieñ póŸniej rok na trzeci¹ edycje konkursu 
taneczne do znanych POKA¯ SWÓJ TALENT.  
piosenek. Wszystkich Wówczas jury ju¿ bez Jacka Dewódz- A. Musia³ 
przyby³ych na kibicowa- kiego ale na czele z Burmistrzem 
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 Wræczanie nagród i dyplomów 
przez Burmistrza Grzegorza Czajkæ

Uczestnicy turnieju
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³ecznym. linê, bananowce czy krzew ananasa. „To jest teatr, to jest teatr!
W zwi¹zku z tym uczniowie klas Dowiedzieli siê,  jak wygl¹daj¹ roœli-A teatr jest po to, 
starszych naszej szko³y uczestniczyli  ny, dziêki którym otrzymujemy ka-

¿eby wszystko
w przedstawieniu teatralnym pt. wê, pieprz i waniliê. Jedn¹ z najwiê-

by³o inne ni¿ dot¹d. „Tajemniczy ogród” w re¿yserii Janu- kszych atrakcji by³ cudownie pachn¹-
¯eby iœæ do domu sza Szyd³owskiego. Celem wyjazdu cy kwiat mandarynki. 

do Teatru Bagatela by³ ¿ywy kontakt Na zakoñczenie uczestniczyli w war-w zamyœleniu, w zachwycie...”.
z dzie³em teatralnym – aby mówiæ i sztatach „Porównanie gadów i p³a-Grzegorz Turnau 
uczyæ siê o teatrze, trzeba w nim byæ. zów”, w czasie których mogli dotkn¹æ/fragm. piosenki/
Przed wyjazdem odby³y siê lekcje  a nawet potrzymaæ wê¿a i ¿abê. 
jêzyka polskiego, na których ucznio- W czasie ca³ej wycieczki wszyscy 

Jednym z elementów kultury jest 
wie poznali wszystkich, którzy przy- pamiêtali o bezpieczeñstwie.

teatr, pojmowany jako dzie³o sztuki, 
gotowuj¹ przedstawienie do wysta-

które uczy i wychowuje. Tak rozu-
wienia na deskach teatru oraz wzbo-

miany teatr rozszerza horyzonty 
gacili swój jêzyk o terminy teatralne.  

myœlowe, wzmacnia charakter, po-
Ogl¹daj¹c spektakl uczniowie prze-

maga lepiej zrozumieæ inn¹ osobê, 
konali siê, ile prze¿yæ i wzruszeñ 

poznaæ siebie.
mo¿e wywo³aæ spektakl teatralny Wszystkie umiejêtnoœci teoretyczne 
oraz jak wiele emocji i odkryæ dostar- mogli wykorzystaæ w praktyce, np. 
czyæ.  sprawnie poruszali siê po przejœciach 
Kolejnym punktem naszego pobytu dla pieszych z sygnalizacj¹ œwietln¹.  
w Krakowie by³o Muzeum Przyrod- Myœlê, ¿e ta wycieczka spe³ni³a ocze-
nicze. Na pocz¹tku uczniowie zoba- kiwania uczniów. Traktowana by³a 

Dlatego te¿ szko³a podstawowa wy- czyli wiele gatunków zwierz¹t wystê- nie tylko jako rekreacyjne spêdzenie 
daje siê byæ idealnym miejscem do puj¹cych w okresach zlodowaceñ,  czasu, ale wzbogaci³a ich wiedzê        
kszta³towania odpowiednich postaw takich jak mamut, niedŸwiedŸ jaski- o teatrze, pokaza³a piêkno i ró¿no-
u dzieci poprzez edukacjê teatraln¹, niowy czy tygrys szablastozêbny. rodnoœæ flory i fauny oraz przyczyni³a 
która rozwija wra¿liwoœæ i wyobraŸ- Niesamowite wra¿enie zrobi³a na siê do kszta³towania postaw kole-
niê cz³owieka, przygotowuje do nich tak¿e wystawa „Las tropikalny”, ¿eñskich.
twórczych zachowañ w ¿yciu spo- na której zobaczyli owado¿ern¹ roœ- Irena Koral

Uczniowie wzbudzali du¿e 
zainteresowanie przechodniów, 
gdy¿ ka¿dy z nich mia³ na sobie 
kamizelkê odblaskow¹. 

Edukacja teatralna ma wprowa-
dziæ m³odego cz³owieka w œwiat 
kultury. 

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Mniszowie 
w Teatrze

oraz w 
 „Bagatela”

Muzeum Przyrodniczym

OŒWIATA
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 Sk³ada³o siê ono z piêciu scen, ¿on¹. sia³ obdarowaæ j¹ prezentami.
które przenosi³y nas w kolejne dzieje Amor wyci¹ga kolejn¹ strza³ê   P r ze ds ta w ie nie przeplata³y ryt-
ludzkoœci. Nad wszystkim czuwa³ i przenosi nas w œredniowiecze. miczne piosenki o mi³oœci, by³o du¿o 
Amor, który spoœród swoich strza³ Rycerz Hubertus œlubuje sw¹ wier- œmiechu i zabawy. Na zakoñczenie 
wyci¹ga³ kolejne. Pierwsza wprowa- noœæ pannie Karolinie Klockównie uczniowie klas 0-III otrzymali nagro-
dzi³a nas w czasy prehistorii. Home Klocek z Mniszowa a ona wrêcza mu dy za najzabawniejsze walentynko-
sapiens - kobieta nie zwraca uwagi swoje rêkawiczki i kwiat, co ma byæ we przebranie. 
na taniec godowy Homo sapiens - znakiem tego¿ œlubowania. Natomiast Pani Dyrektor wylosowa-
mê¿czyzny. Wtedy te¿, on podsuwa XVII wiek - smutna zapracowana ³a nazwiska uczniów kl. IV-VI, którzy 
kobiecie pod nos ogromn¹ koœæ. I co ch³opka Jagusinka spotyka Walusia. brali udzia³ w walentynkowym kon-
siê okazuje? To zadzia³a³o: Homo Oczarowani sob¹, maj¹ siê ku sobie… kursie. Oni równie¿ otrzymali drobne 
sapiens - kobieta pos³usznie idzie za jednak Waluœ, jak siê okazuje, mi³oœæ upominki.
mê¿czyzn¹. do Jagusi  mierzy na morgi. W myœl - Zapewne jest wielu zwolenników, 

Staro¿ytny Rzym to kolejna epoka. im wiêcej mórg, tym wiêksza mi- jak i przeciwników walentynkowego 
Lotroniusz pragnie kochaæ i byæ ko- ³oœæ… œwiêta. Nie ulega jednak w¹tpli-
chanym. Dowiaduje siê o tym, ¿e Wreszcie Amor wprowadza nas   w oœci, ¿e przedstawienie wprowa-
kocha go najpiêkniejsza z jego w czasy wspó³czesne. Spotykaj¹ siê dzi³o nas w doskona³y nastrój. A takie 
niewolnic - Eunice. Lotroniusz stawia m³odzi ludzie: ona - wyluzowana, on chwile sprawiaj¹, ¿e dobrze siê ba-
jej warunek - albo jako wolna kobieta – wyluzowany. Dziewczyna zgadza wimy, uœmiechamy i kierujemy do 
odchodzi z jego domu lub (co naj- siê by iœæ z ch³opakiem na sobotnie innych mi³e s³owa, sprawiaj¹c, ¿e 
pewniej siê stanie) zostanie jego pl¹sanie. W zamian wyluzowany mu- œwiat staje siê piêkniejszy. 

Œwiêta Wielkiej Nocy to dla wielu z nas wyj¹tkowy czas, 

kiedy œwiat na nowo budzi siê do ¿ycia. 

To czas, w którym Jezus Chrystus zwyciê¿a œmieræ i strach. 

Wielkanoc spêdzamy w gronie rodzinnym, uczestnicz¹c w liturgii Triduum 

Paschalnego, a nasz stó³ zastawiamy wyœmienitymi daniami. Œwi¹teczna 

krz¹tanina oraz przygotowania nie powinny jednak przys³aniaæ prawdziwego 

prze¿ywania Œwi¹t Wielkanocnych, dlatego te¿ warto skorzystaæ z cateringu     

i zamówiæ œwi¹teczne potrawy w Restauracji Hotelu œw. Norberta 

/ Szczegó³y i informacje tel. 12 386 04 20, www.hotelswnorberta.pl /

Z racji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy pragniemy z³o¿yæ Pañstwu 

najserdeczniejsze ¿yczenia: zdrowia, pogody ducha, radoœci oraz prze¿ycia 

wyj¹tkowych chwil w gronie rodziny i przyjació³. Niech Zmartwychwstanie 

Pañskie nape³ni nas wszystkich spokojem oraz wiar¹ i pozwoli z ufnoœci¹ 

patrzeæ w przysz³oœæ.

WALENTYNKI W MNISZOWIE

Jak wszystkim wiadomo, 
14 lutego to Walentynki. 
Z tej te¿ okazji w naszej 
szkole obejrzeliœmy zabawne 
przedstawienie pt. 
„ Z Amorem przez wieki”.

El¿bieta Janik 

OŒWIATA
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Dzieñ projektów  to podsumowanie i zaprezentowanie efektów 
pracy uczniów naszej szko³y w szczególnoœci uczniów klas drugich       
z realizacji dzia³añ projektowych. Dzia³ania te realizowane by³y          
w grupach  i mia³y na celu rozwi¹zanie konkretnego problemu. 
Dziêki realizacji projektów wychowankowie naszej szko³y dowie-
dzieli siê wielu nowych informacji, poszerzyli  swoja wiedzê i rozwi-
nêli umiejêtnoœci w wybranych przez siebie dziedzinach a tak¿e 
pog³êbili umiejêtnoœci  poprawnej komunikacji, odpowiedzialnoœci 
za s³owa i podjête zobowi¹zania. Efekty ich pracy mo¿na by³o obej-
rzeæ na nowobrzeskiej hali sportowej 2 lutego.

Tematy prezentowanych projektów by³y nastêpuj¹ce:
Projekt muzyczny – „Linkin Park” opiekun projektu - mgr Ewa Skóra.
Projekt biologiczny – „Czy potraficie rozpoznaæ drzewa w swojej 
miejscowoœci?” opiekun projektu mgr Renata Joñczyk.
Projekt z wiedzy o spo³eczeñstwie – „Ludnoœæ gminy Nowe Brzesko 
wczoraj i dziœ” opiekun projektu mgr Beata Zapa³a.
Projekt interdyscyplinarny – „Cukierki wczoraj i dziœ” opiekun 
projektu - mgr Ma³gorzata Toroñ.
Kordynatorem Projektów by³a pani Anna Madejska. 

Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia, po zakoñczeniu projektów odby³a 
siê licytacja prac wykonanych przez uczniów i rodziców.

Projekty 2013 

OŒWIATA

W sobotê 2 lutego 2013 roku uczniowie II klas 
Gimnazjalnych, w obecnoœci zaproszonych goœci, 
rodziców, nauczycieli, kolegów i kole¿anek, 
prezentowali projekty nad którymi pracowali kilka 
miesiêcy.

Nowobrzeskie 
siatkarki

mistrzyniami
powiatu

W dniu 20 marca 2013 roku 
w Hali Sportowej Przy Zespole 
Przedszkolno-Szkolno-
Gimnazjalnym w Nowym 
Brzesku odby³y siê powiatowe 
zawody w pi³ce siatkowej 
dziewcz¹t w ramach 
Gimnazjady.

W turnieju wziê³y udzia³ trzy 
dru¿yny reprezentuj¹ce Gimnazja   
z Ostrowa, Proszowic i Nowego 
Brzeska
Trzecie miejsce w powiecie zajê³a 
dru¿yna  z Ostrowa. Miejsce drugie 
po zaciêtym finale przegranym 3:1 
zajê³y Proszowice. 
Mistrzem powiatu zosta³a dru¿yna 
z Nowego Brzeska i bêdzie repre-
zentowa³a powiat proszowicki na 
zawodach rejonowych w Krzeszo-
wicach. 
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u: Elwira 
Zimny, Natalia Œwiêtek, Sylwia 
Roguszewska, Angelika Bia³ek, 
Magdalena Skalska, Anna P³atek, 
Patrycja Leœniak, Gabriela Walczyk, 
Dominika Kalita, Daria Samek.

PP

Zespó³ Przedszkolno -
Szkolno-Gimnazjalny 

w Nowym Brzesku.



Odznaczenia na scenie teatru domu bardzo uduchowiona – powie- cji Orderem obecny by³ poczet sztan-

dokona³ wojewoda ma³opolski Jerzy dzia³a po koncercie Wanda Przyby³   d a rowy SPZN w sk³adzie: Jacek Za-

Miller. z Nowego Brzeska. Opinie pani Wan- wartka (chor¹¿y), Jan Chojka i Arka-

Wrêczenie jednego z najwiê- dy podziela³o 30 osób z Gminy Nowe diusz Fularski. ¯yczenia te¿ sk³adali 

kszych odznaczeñ pañstwowych Brzesko, które uczestniczy³y w tej Nowobrzeszczanie, w tym m.in. 

zbieg³o siê z 85. rocznic¹ urodzin Ks. piêknej uroczystoœci, na koszt w³as- Irena Fularska ( przewodnicz¹ca 

Jerzego. Postaæ Jubilata przybli¿amy ny. ZERiI), oraz adiunkt Alfred Bednarski 

w osobnym tekœcie. Warto jednak wraz z Lilk¹ Cêckiewicz i Pañstwem 

podkreœliæ, ¿e z okazji piêknego Jubi- Galowy koncert poprzedzi³y ¿y- Barbara i Zenonem Hajduga (przeka-

leuszu niezawodna Ewa Warta- czenia i gratulacje dla Dostojnego zuj¹c ciekawe opracowanie histo-

Œmietana z fundacji „CZARDASZ ” Jubilata. Obok wojewody ma³opol- ryczne dla Ks. Jerzego). 

wraz z innymi osobami i instytucjami skiego, prezydenta miasta Krakowa, 

zorganizowa³a Galowy Koncert Ope- przewodnicz¹cego sejmiku ma³opol- Warto dodaæ, ¿e miejsca w teatrze 

retkowo-Musicalowy. skiego, wicemarsza³ka województwa wype³nione by³y po brzegi. Na sali 

Wyst¹pili w nim: Ewa Warta-Œmieta- ma³opolskiego, dyrektora Teatru obecni byli m.in.: rektorzy i profeso-

na, Yeyoung Sohn, Dorota Œmietana, Starego, ¿yczenia z³o¿yli równie¿ rowie wy¿szych uczelni, przedstawi-

Piotr P³uska, Jacek Wójcicki, Zbig- przedstawiciele Gminy i Miasta No- ciele krakowskiej palestry, przedsta-

niew Wodecki, Mariusz Podzia³ek we Brzesko. W imieniu samorz¹du wiciele krakowskiego œwiata Medy-

oraz soliœci baletu Gliwickiego Teatru miejsko-gminnego List Gratulacyjny cyny, dyrektorzy krakowskich insty-

Muzycznego, Orkiestra Straus- wrêczyli burmistrz Grzegorz Czajka, tucji Kultury, aktorzy i artyœci oraz 

sowska Obligato pod dyrekcj¹ Jerze- przewodnicz¹cy RM Jan Sroga i se- wielu dostojnych Goœci. Przepiêkna 

go Sobeñki. Galê prowadzi³ tradycyj- kretarz Arkadiusz Fularski. W imieniu uroczystoœæ zakoñczy³a siê odœpie-

nie redaktor Jacek Chodorowski. Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi No- waniem d³ugiego „100 lat”, zarówno 

Piêkny wiersz Jana Kochanowskiego wobrzeskiej gratulacje przekazali przez wystêpuj¹cych artystów jak       

wyrecytowa³a Ks. Infu³atowi znana prezes Jacek Zawartka, wiceprezes i widowniê. 

krakowska aktorka Anna Dymna. Jan Chojka, skarbnik Dominika Resil- - Bardzo serdecznie dziêkuje panu 

- Jestem zachwycona koncertem, Molo. Dodajmy, ¿e na ¿yczenie Jubi- prezydentowi RP za przyznanie mi 

czu³am siê, jak w Niebie. Wracam do lata na scenie Teatru na czas dekora- Krzy¿a, a panu wojewodzie za jego 

wrêczenie. Mam jednak œwiado-

moœæ, ¿e w Krakowie jest wielu ode 

mnie bardziej pracowitych, którzy na 

to wyró¿nienie zas³uguj¹. Przyjmujê 

ten Krzy¿ z wielk¹ pokora i zobowi¹-

zaniem do dalszej pracy, jeœli tylko 

si³y pozwol¹, Bóg zap³aæ wszystkim, 

którzy siê przyczynili do zauwa¿enia 

mnie spoœród kilkuset ksiê¿y w Kra-

kowie.- powiedzia³ Ks. Infu³at Jerzy 

Bry³a, dziêkuj¹c równie¿ artystom za 

wystêp a goœciom za liczne przyby-

cie. 

Tekst: Arkadiusz Fularski

Fot: DR-M 

Order dla Infu³ata
W dniu 24 marca 2013 roku w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie, Nowobrzeszczanin 
Ks. Infu³at Jerzy Bry³a zosta³ uhonorowany Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
nadanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Nowy Rok 2013 „ zawita³” do nas    p ostanowiliœmy taki zorganizowaæ.

Przy wspó³pracy z  Miejsko Gminnym z licznymi pomys³ami i du¿¹ energi¹ 

Centrum Kultury i Promocji w Nowym do pracy.

Ju¿  miesi¹c styczeñ  przyniós³ wi- Brzesku og³osiliœmy konkurs na nie-
doczne efekty naszej dzia³alnoœci. banaln¹ ozdobê wielkanocn¹.

Pierwsze spotkanie integracyjne Konkurs skierowany jest dla wszyst-
odby³o siê 19 stycznia, w Miejsko kich Œrodowiskowych Domów Samo-
Gminnym Centrum Kultury i Promocji  pomocy w  Ma³opolsce.

Rozstrzygniêcie nast¹pi niebawem.w Nowym Brzesku. Nasi podopieczni 
wziêli udzia³ w Wieczorze Kolêd i Pa- W najbli¿szym czasie planujemy 
stora³ek. Wystêp uczestników by³ udzia³ w  konkursie mazurków wielka-
pewnego rodzaju "prób¹ generaln¹" nocnych organizowanym przez 
przed konkursem kolêd i pastora³ek, MGCKiP w Nowym Brzesku.
który odby³ siê tydzieñ póŸniej w Mie- Wykorzystuj¹c talenty aktorskie 
chowie.  Konkurs  skierowany on  by³ naszych podopiecznych przygotowu-
do oœrodków z ca³ej Ma³opolski. jemy "Misterium Mêki Pañskiej", 

którego premiera odbêdzie siê pod-
czas Œniadania Wielkanocnego or-
ganizowanego tradycyjnie tu¿ przed 
Œwiêtami Wielkanocnymi w naszym 
oœrodku.

W lutym, w ŒDS  zorganizowano kar-
nawa³owy bal przebierañców, po³¹-
czony z konkursem na najciekawsze 
przebranie. W zabawie brali udzia³  

Podopieczni pod bacznym okiem nasi podopieczni  oraz zaprzyjaŸniony 
terapeutów wykonuj¹ ozdoby œwi¹te-z nami  ŒDS z Koœciejowa. Nastêpnego 
czne: baranki, kurczaki, jajka, stroiki dnia tj. 7 lutego z programem arty-
oraz bukiety krokusów i ¿onkili, które stycznym  goœci³y u nas  przedszkolaki 
zdobi¹ wnêtrze oœrodka. Przy wejœciu z prywatnego przedszkola "PINOKIO" 
do budynku "zakwit³a" forsycja a na w Proszowicach. Mali artyœci podbili 
œwietlicy stoi wazon z kwitn¹c¹ serca naszych podopiecznych.
jab³oni¹. W dniu 8 marca, z okazji Œwiêta 
W ŒDS zapanowa³a ju¿ prawdziwa Kobiet, zosta³ zorganizowany wyjazd 
wiosna.wszystkich uczestników na mszê œwiê-

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t t¹ do koœcio³a parafialnego w Hebdo-
Wielkanocnych sk³adamy wszystkim wie. Po mszy œwiêtej, w  Centrum 
¿yczenia:Wiary i Kultury odby³ siê uroczysty 
Niech Zmartwychwstanie Pañskie,obiad,  po³¹czony z krótkim progra-
które niesie odrodzenie duchowe,mem artystycznym, w którym aktora-
nape³ni wszystkich spokojem i wiar¹,mi byli panowie z ŒDS. Po wystêpie 
da si³ê w pokonywaniu trudnoœciwrêczyli oni wszystkim paniom, rêcz-
i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ nie robione ró¿e.
w przysz³oœæ.Ze wzglêdu na to, i¿ czêsto bierze-

Pracownicy ŒDSmy udzia³ w ró¿nych konkursach, sami 

Podopieczni ŒDS Gruszów 
"wyœpiewali " wyró¿nienie, 

które da³o wiele radoœci 

i zachêci³o do dalszej pracy.

Oprócz intensywnych zajêæ 
teatralnych, bardzo aktywnie 
dzia³a pracownia plastyczna. 

W GMINIE

Pracowity i radosny

 
w ŒDS Gruszów

 pocz¹tek roku 2013

Zabawa karnawa³owa

Przedszkole pinokio w ŒDS

Przegl¹d kolêd i pastora³ek w Miechowie

Wizyta duszpasterska

Uroczysty Dzieñ Kobiet

 Kolædowanie w MGCkiP



Najlepsi zawodnicy bêd¹ wyje¿d¿aæ na turniej orga-Na pocz¹tku kwietnia 2013r. w Nowym 
nizowany przez KOZTS - Krakowski Okrêgowy Zwi¹zek Brzesku rozpocznie sw¹ dzia³alnoœæ szkó³ka 
Tenisa Sto³owego. Prowadz¹cym szkó³kê bêdzie 

tenisa sto³owego Cris-Tenis.
zawodnik graj¹cym w lidze tenisa sto³owego - Krzysztof 
Staniszewski. Dla uczestników zajêæ bêd¹ te¿ organizo-

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ na II piêtrze w Remizie OSP       
wane wewnêtrzne turnieje z atrakcyjnymi nagrodami. 

w Nowym Brzesku.
Szkó³ka Cris-Tenis zaprasza wszystkich chêtnych              

Prowadzone bêd¹ na nowych sto³ach niemieckiej marki 
do zapisów. 

Tibhar z atestem JTTF( miêdzynarodowej organizacji 
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu          

tenisa sto³owego). Treningi odbywaæ siê bêd¹ od 
515-045-164.

poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 14.00 do 20.00. 
Krzysztof  Staniszewski
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Dalsze prowadzenie zebranie pa- wy sposób rozliczy³a stan finansów ³ectwa i gminy.   

nie powierzy³y wybranemu na prze- Ko³a, a sprawozdanie Komisji Rewi- Wszystkie Pani otrzyma³y kwiaty     

wodnicz¹cego zebrania Panu  Rad- zyjnej przedstawi³a Katarzyna Rach- z Okazji Dnia Kobiet. Zebranie za-

nemu wsi Hebdów Józefowi Krosta, tan Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyj- koñczy³o siê  smacznym poczê-

na sekretarza zebrania wybrano nej.  stunkiem , który panie przygotowa³y 

Pani¹ Halinê Krosta. Zarz¹d KGW otrzyma³  jednog³oœ- dla wszystkich uczestników.

Sprawozdanie za miniony rok 2012 nie absolutorium za rok 2012. Ma³gorzata Krosta

r. przedstawi³a Prezes KGW Anna Na koniec zebrania  g³os zabrali  

Ko³odziej, która przypomnia³a naj- zaproszeni goœcie, w tym: Pan Bur-

wa¿niejsze przedsiêwziêcia i osi¹- mistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

gniêcia Ko³a w minionym okresie,   G rzegorz Czajka, Wiceprzewodni-

jak chocia¿by udzia³ cz³onkiñ w uro- cz¹cy Rady Miejskiej Jan Sroga,  Rad-

czystoœciach œwieckich, koœcielnych   n i Powiatowi Arkadiusz Fularski           

i kulturalnych. i W³odzimierz Doniec oraz Radny wsi 

Sprawozdanie finansowe nato- Hebdów Józef Krosta, którzy podziê-

miast  przedstawi³a skarbnik KGW kowali zarz¹dowi oraz wszystkim pa-

Joanna Nagielska, która w szczegó³o- niom za aktywn¹ pracê na rzecz so-

W  GMINIE

dla KGW HebdówAbsolutorium 

W dniu 9 marca 2013 roku 

w Centrum Spo³eczno Kulturalnym 

w Hebdowie odby³o siê zebranie 

sprawozdawcze  Stowarzyszenia 

Ko³a Gospodyñ Wiejskich 

w Hebdowie.  Zebranie otworzy³a 

Anna Ko³odziej- prezes KGW , 

która powita³a przyby³ych goœci  

oraz przedstawi³a program 

zebrania.

Tenis sto³owy w Nowym Brzesku

47/2013
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Nowobrzeski LOK zorganizowa³ dla pañ nale¿¹cych 

do tego patriotyczno-obronnego stowarzyszenia 

„Dzieñ LOK-ówki” z okazji Dnia Kobiet. 

Obok ¿yczeñ i poczêstunku, nie zabrak³o te¿ 

koncertu i wspólnych zabaw. 

¯yczenia paniom z³o¿yli burmistrz Grzegorz Czajka, który wrêczy³ 

legitymacje LOK-owskie nowym cz³onkom LOK (Monika Lis, Barbara Fularska, 

El¿bieta Chuchmacz i Dawid Kwiecieñ). Prezes LOK Nowe Brzesko Arkadiusz 

Fularski przekaza³ „lokówkom” okolicznoœciowe dyplomy z okazji Dnia Kobiet. 

S³odkie upominki wrêczyli paniom Jan Czekaj, Eligiusz Krzyczkiewicz i Tomasz 

Sasiñski. 

Spotkanie umili³ swoim koncertem artysta, pan Janusz Rojek z Niepo³omic, 

œpiewaj¹c i graj¹c na gitarze, ale te¿ prowadz¹c weso³e zabawy, jako wodzirej. 

Jedn¹ z nich by³o „wywijanie torb¹ nad g³ow¹”. Wziê³y w niej udzia³ panie: 

Anna Œliwa, Anna Ko³odziej i Anna Lewandowska. Jury w sk³adzie: Zygmunt 

Chodorowicz i Augustyn Fularski uzna³o, ¿e najlepiej „wywijanie” posz³o pani 

Lewandowskiej.

Na zakoñczenie Dnia LOK-ówki g³os zabra³a m.in. radna Kinga Zathey-

St¹por cz³onek Zarz¹du LOK, zapowiadaj¹c nowe propozycje w dzia³alnoœci 

LOK Nowe Brzesko, otwieraj¹ce siê bardziej na rodziny z m³odszymi dzieæmi 

(m.in. wyjazdy na wycieczki przyrodnicze, na baseny, do Teatru Groteska, 

Œwiêto Latawca, modelarstwo). Szczegó³y bêd¹ na bie¿¹co podawane na 

stronie internetowej LOK http://www.loknowebrzesko.blogspot.com. 

Administratorem nowej strony LOK jest Dawid Kwiecieñ. 

Organizatorem imprezy, która odby³a siê w MGCKiP by³ Zarz¹d LOK Nowe 

Brzesko, a koszty zorganizowania œwiêta ponieœli jego uczestnicy.  

Fot. Ma³gorzata Krosta

Tekst: Dominika Resil-Molo

Torby nad g³owami
W GMINIE

ROZSTRZYGNIECIE 
KONKURSU 

„Niebanalna ozdoba 
wielkanocna”

Organizatorzy:
Œrodowiskowy Dom Samopomocy    

w Gruszowie oraz Miejsko Gminne Cen-
trum Kultury i Promocji w Nowym Brzes-
ku. Konkurs mia³ na celu kultywowanie 
wielkanocnej tradycji wykonywania 
ozdób zwi¹zanych z obchodami Œwi¹t 
Wielkanocnych. Konkurs by³ skierowany 
do uczestników Œrodowiskowych 
Domów Samopomocy z województwa 
ma³opolskiego .

Dnia 20 marca 2013 r. w Œrodowisko-
wym Domu Samopomocy w Gruszowie 
odby³o siê posiedzenie jury w celu roz-
strzygniêcia konkursu „niebanalna oz-
doba œwi¹teczna”. Na konkurs wp³ynê³o 
w sumie 50 prac z 30 oœrodków. Jury       
w sk³adzie:
- przewodnicz¹cy jury: Anna Maj - Sko-
wroñska - Dyrektor Miejsko- Gminnego 
Centrum Promocji i Kultury w Nowym 
Brzesku
- cz³onek jury:  Arkadiusz Fularski - Se-
kretarz Gminy i Miasta w Nowym Brzes-
ku
- cz³onek jury: Teresa Obora –  so³tys wsi 
Gruszów
- Monika Lis: Terapeuta zajêciowy Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy w 
Gruszowie

Po zapoznaniu siê z nades³anymi pra-
cami przyzna³o 3 nagrody g³ówne oraz     
4 wyró¿nienia .
Nagrody g³ówne:
 I miejsce -  Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy w Brzesku
    Wiosenny wieniec Wielkanocny
II miejsce - Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy w Ryglicach
    Rodzina Kur
III miejsce - Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy w Miechowie
  Rodzinka Kurza
Wyró¿nienia
- ŒDS Karwodrzy  Kurka w koszyku
-ŒDS Wola Zachariaszowska 

Jajko w koszyku
-ŒDS Przystanek Betlejem oœ. Tysi¹clecia   

Baranek Wielkanocny
- GŒDS w Wieprzu  Zaj¹czek z siana.

Dziêkujemy za udzia³ w konkursie.
Monika Lis



W dniu 8 marca 2013r. zawieziono do Marysi Adamczyk z Mniszowa 
Kolonii 450 kg. Zakrêtki zbierane by³y przez wielu ludzi, w tym m.in. 
Zespo³y Szkó³ w Nowym Brzesku i Sieros³awicach, Uniwersytet III. Wie-
ku Niepo³omice, siatkarki i kibice z Pogonii, wiele, wiele prywatnych 
osób. Akcja trwa dalej, koordynuje Arkadiusz Fularski, zakrêtki mo¿na 
przekazywaæ na strzelnice LOK Nowe Brzesko lub do Opatkowic, po 
wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Telefon numer 664-360-
325. Zakrêtki zawióz³ swoim samochodem pan Zygmunt Chodorowicz.

W dniu 8 marca 2013r. rozmawia³em z pani¹ Magd¹ Adamczyk, 
mam¹ Marysi, która serdecznie podziêkowa³a wszystkim za akcjê zbie-
rania zakrêtek. Zakrêtki zbieramy nadal i kolejne przekazanie bêdzie 
mia³o miejsce 1 czerwca 2013r. Zakrêtki teraz zbieramy na rehabilitacjê 
Marysi, która ma ju¿ pionizator i jak powiedzia³a nam mama Marysi, 
rehabilitacja przynosi znacz¹ce efekty. Przypomnijmy, ¿e w dniu 6 
grudnia 2012r. przekazaliœmy 530 kg zakrêtek dla Marysi, a w dniu 8 
marca 2013r. otrzymaliœmy podziêkowania od rodziców Marysi, o treœci 
poni¿ej.

Arkadiusz Fularski

„Przyjació³ poznajemy w biedzie” - to stara prawda, do której bardzo 
siê ju¿ przyzwyczailiœmy i o której zbyt czêsto zapominamy. Na szczêœcie 
jest tak, ¿e kiedy cz³owiek naprawdê potrzebuje pomocy, na jego 
drodze staj¹ ludzie, którzy przypominaj¹, ¿e ta prawda jest wci¹¿ 
aktualna. Wiemy, ¿e cokolwiek powiemy i jakichkolwiek nie u¿yjemy 
s³ów, to bêdzie i tak za ma³o, aby wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ. Bo jak 
mo¿na podziêkowaæ za to, co Pañstwo ca³y czas dla nas robicie? Dziêki 
Waszemu zaanga¿owaniu w akcjê zbierania nakrêtek nasza córka 
Marysia ma ju¿ pionizator, a teraz ca³y czas wspieracie jej rehabilitacjê.

Marysia ma 4 lata. W dalszym ci¹gu wymaga intensywnej reha-
bilitacji – ruchowej, logopedycznej, neurologopedycznej, okulistycznej. 
Rehabilitacja ta jest odp³atna – kilka razy doje¿d¿amy na ni¹ do Kliniki 
Rehabilitacyjnej VOTUM w Krakowie. Wi¹¿e siê to z du¿ymi kosztami 
jednak jest konieczne aby Marysia by³a jak najbardziej sprawna              
w przysz³oœci.

Bez pomocy tak wielu ludzi dobrego serca nie bylibyœmy w stanie 
spe³niæ marzeñ naszej ma³ej Marysi.
A jej marzenia nie s¹ wielkie - marzy tylko o tym, by móc byæ jak 
najbardziej sprawn¹ i zdrow¹.
Z ca³ego serca dziêkujemy, ¿e wci¹¿ jesteœcie z nami!
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Najlepsi 

W hali sportowej KS Wanda zosta³ 
rozegrany coroczny Turniej w Halowej 
Pi³ce No¿nej dla Gimnazjalistów o Puchar 
Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy XVIII. 

Zawody odbywa³y siê pod has³em „Szuka-
my nastêpców „Wasyla” Marcina Wasilew-
skiego”. W bie¿¹cym roku patronat objê³a 
Rada Dzielnicy XVIII.

W turnieju wziê³o udzia³ 12 dru¿yn 
reprezentuj¹ce nastêpuj¹ce gimnazja z Kra-
kowa: 36, 49 (2 dru¿yny), 83, 50, 48, 
Zabierzów, Luborzyca, Wêgrzce Wielkie, 
Grobla, I Gimnazjum Ma³opolskiego Cen-
trum Edukacji oraz MKS Sportowiec z No-
wego Brzeska. Pierwsze miejsce wywalczyli 
gimnazjaliœci z Sieros³awic wspólnie              
z uczniami z Nowego Brzeska. Gimnazjum    
z Nowego Brzeska i Sieros³awic pod 
wspólnym szyldem MKS "SPORTOWIEC", 
pokonali w finale 3:1 gimnazjum z Krakowa 
nr 49.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ 
Sylwester Gajda z Sieros³awic.
 
Reprezentanci naszej Gminy:
- CZERWIEC BARTOSZ - ZPSG w Nowym 
Brzesku
- BARADZIEJ GRZEGORZ- ZPSG  Nowym 
Brzesku.
- CZAJA NORBERT- ZPSG w NB
- GAJDA SYLWESTER- ZSG w Sieros³awicach.
- LUPA NIKODEM- ZSG w Sieros³awicach.
- ZIU£EK WIKTOR- ZSG w Sieros³awicach.
- MOCHEREK PAWE£-ZSG w Sieros³awicach.
- PASEK ROBERT- ZSG w Sieros³awicach.
- FARNAUS AREK- ZSG w Sieros³awicach.
- WYSOCKI ADRIAN- ZSG w Sieros³awicach.
- MOCHEREK PIOTR- ZSG w Sieros³awicach.

TRENER: Madejski Krzysztof

w Krakowie

W  GMINIE

 zawieziono dla Marysi
Kolejne 450 kg zakrêtek

 zawieziono dla Marysi
Kolejne 450 kg zakrêtek

 Rodzice Marysi
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- Kiedy skoñczy³em 60. lat lekarz ktoœ by³ chory, to nie by³ leczony, techniki. Tu konie ci¹gn¹, a tu siê 

powiedzia³ mi „niech pan codziennie tylko czeka³o siê, a¿ umar³. I wtedy m³óci zbo¿e. To by³o wielkie wyda-

pije lampkê koniaku, to pan do¿yje pojawia³ siê wielki problem, bo rzenie, bo wczeœniej by³y tylko cepy.   

100 lat”. Jak widaæ lekarz trochê siê potrzebne by³y pieni¹dze na po- I jeszcze jedno. Przed II. wojn¹ 

pomyli³, bo skoñczy³em 102 lata grzeb. Bogaty zawsze zostawia³ mor- œwiatow¹, w czasie wojny, i wiele lat 

¿ycia – mówi Maksymilian Stani- gê pola dla tego, który mia³ go po- po wojnie powszechnym œrodkiem 

szewski z Nowego Brzeska, który 10 chowaæ. Ziemie by³y p³ytko zaorane, komunikacji pomiêdzy Nowym 

lutego 2013r. rozpocz¹³ 103 rok bo konie by³y s³abe. W takich gospo- Brzeskiem, a Krakowem by³ trans-

¿ycia. darstwach przeciêtnie by³o tylko 10 port rzeczny. Statek pasa¿erski do 

kwintali zbo¿a z jednego hektara.   Kr a ko wa p³yn¹³ 6 godzin, a z powro-

U bogatych, gdzie konie by³y dobrze tem 3 godziny  – wspomina pan 

od¿ywione plony by³y wy¿sze. Maksymilian Staniszewski. 

W okresie miêdzywojennym wiê-

kszoœæ sklepów by³a w rêkach ¿ydow-

skich. W Nowym Brzesku by³ jeden 

polski sklep i nazywa³ siê „Wis³a”. Ani – Od wielu lat apelujê, aby uwieczniæ 
Proszowice, ani Koszyce po I. wojnie tablic¹ pami¹tkow¹ pani¹ Czerwco-

Jest pogodny, dowcipny, ma fanta- nie mia³y ¿adnego polskiego sklepu. w¹ i Antoniego Sk¹pskiego. Gdyby 
styczn¹ pamiêæ, i chêtnie dzieli siê Inflacja by³a taka, ¿e ludzie pieni¹dze nie oni, to hitlerowcy po Powstaniu 
wspomnieniami nawet sprzed 80. nosili w walizkach do sklepu. Dopie- Lipcowym w 1944r. w Nowym Brzes-
lat. ro reforma Grabskiego w 1924r. ku zrównaliby miasteczko z ziemi¹. 
- Urodzi³em siê w Nowym Brzesku     

uporz¹dkowa³a sprawy finansowe.   
w 1911r. Kiedy skoñczy³a siê I. wojna 

A dzisiejsze wesela i komunie to jest Warto te¿ upamiêtniæ powstañca 
œwiatowa mia³em osiem lat. 

Raj! Dzisiaj uroczystoœci te s¹ w ho- styczniowego z Nowego Brzeska, 
W porównaniu do tego co by³o wte-

telach czy restauracjach. Dawniej Jakuba Wañka, który walczy³ w od-
dy w Nowym Brzesku, a jest teraz, 

kupili obr¹czki u ¯yda, wziêli œlub,      dziale genera³a Józefa Hauke-Bosa-
jest ogromna ró¿nica. Po I. wojnie 

a na weselu pojedli ciasta, popili ka, a który zmar³ w wieku 84 lat,        
ludzi dziesi¹tkowa³a gruŸlica. Du¿o 

herbat¹ i to by³o wesele. w roku 1923, i którego pochowano 
dzieci siê rodzi³o, ale masa te¿ umie-

Pamiêtam te¿ wa¿ne wydarzenie na cmentarzu w Nowym Brzesku – 
ra³a. Pamiêtam wiele ma³ych trumie-

w Nowym Brzesku w 1919r. W mia- dodaje pan Maksymilian.
nek. Nas rodzeñstwa by³o jedena-

steczku pojawi³ siê pierwszy kierat. 
œcioro, ja jestem 10-ty. Wówczas, jak 

Kierownik szko³y uzna³ to za cud Jubilat ogl¹da zawsze wiadomo-

œci, a ze sportu najbardziej lubi skoki 

narciarskie i mecze pi³karskie dru¿y-

ny narodowej. 

Kolejn¹ 102 rocznicê urodzin ob-

chodzi³ w gronie najbli¿szych. Soleni-

zant zjad³ flaczki, wypi³ lampkê szam-

pana i zjad³ ciasto. Towarzyszyli mu 

m.in. córka Irena i syn Jan oraz ziêæ 

Marian. 

Z okazji piêknego jubileuszu ¿y-

czymy Panu Maksymilianowi jeszcze 

wiele lat ¿ycia w zdrowiu i szczêœciu. 

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski

Jubilat mimo sêdziwego wieku 

nadal przechadza siê ulicami 

Nowego Brzeska. Ogl¹da 
Nowobrzeszczanin telewizjê, interesuje siê 
jest wielkim patriot¹. polityk¹, i to zarówno t¹ kra-

jow¹, jak i sprawami lokalnymi. 

W GMINIE

LEKARZ TROCHÊ SIÊ POMYLI£
Pan Maksymilian Staniszewski skoñczy³ 102 lata ¿ycia 

Maksymilian Staniszewski skoñczy³ 102 lata 



25

Urodzi³ siê 24 maja 1928 roku   pr a co w a ³ do 1957 roku. PóŸniej przez i œw. Ma³gorzaty oraz chatê grabarza. 

w Nowym Brzesku, jako syn Francisz- rok by³ wikariuszem w parafii Opatrz- Powiêkszono i ogrodzono cmentarz 

ka i Alicji   z Holaczewskich. Rodzice noœci Bo¿ej w Bielsku-Bia³ej oraz salwatorski oraz wystawiono now¹ 

przysz³ego Infu³ata byli nauczyciela- katechet¹ w III Liceum im. Adama kaplicê cmentarn¹. Na pami¹tkê te-

mi i wychowawcami w Nowym Asnyka, a tak¿e w Szkole Podstawo- go wydarzenia Ksi¹dz Infu³at opubli-

Brzesku. To w tym miasteczku Ks. wej nr 10. W 1958 roku zosta³ prze- kowa³ ksi¹¿kê pt. "Eschatologiczne 

Jerzy spêdzi³ wczesne lata dzieciñ- niesiony jako wikariusz na parafiê œw. Myœli z Pisma œw. i brewiarza" (1999). 

stwa. Kiedy mia³ kilka tygodni, Jego Floriana w Krakowie. Pracowa³ tam Od 1975 roku pracowa³ w Komisji 

rodzice brali udzia³ wraz z uczniami   przez dziesiêæ lat, po czym zosta³ Episkopatu Polski do spraw Kate-

w pierwszym ZjeŸdzie Poetów w P³a- przeniesiony do Wydzia³u Kate- chizacji. W dwa lata póŸniej zosta³ 

wowicach, który w zorganizowa³ od 8 chetycznego w Kurii Metropoli- mianowany kuratorem klasztoru 

do 10 czerwca 1928 roku w³aœciciel talnej. Przez dwadzieœcia szeœæ lat by³ sióstr wizytek w Krakowie. Od 1985 

maj¹tku p³awowickiego hrabia spowiednikiem w Czêstochowskim roku by³ sekretarzem Rady Ka-

Ludwik Hieronim Morstin. Seminarium Duchownym, a przez p³añskiej Archidiecezji Krakowskiej     

dziewiêæ lat w Krakowskim Seminar- i cz³onkiem Kolegium Konsultorów 

ium Duchownym.  Archidiecezji Krakowskiej.   

W 1969 roku, z polecenia kardy-

na³a Karola Wojty³y, zorganizowa³ 

pierwsze w Polsce Studium Kate-

chetyczne. Wtedy te¿ zosta³ cz³on-

kiem Archidiecezjalnej Komisji Litur-W 1937 roku przyj¹³ pierwsz¹ 
gicznej. W 1971 roku zosta³ powo³a-Komuniê œw. w koœciele parafialnym 
ny na cz³onka  Rady Wydzia³u Dusz-w Wawrzeñczycach. W 1941 roku 
pasterstwa Kurii Metropolitalnej w ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ w Strê-

Krakowie.goborzycach. Sakrament bierzmo-

W 1975 roku mianowano ksiêdza wania przyj¹³ z r¹k apba Adama Sa-

Bry³ê proboszczem Prepozytury Naj-piehy. Nastêpnie uczêszcza³ do IV Protonotariusz jest najwy¿szym 

œwiêtszego Salwatora na Zwierzyñcu Gimnazjum im. Henryka Sienkiewi- tytu³em honorowym nadawanym 

i dziekanem Dekanatu Salwator-cza w Krakowie. Po maturze w 1947 przez Ojca Œwiêtego zas³u¿onym 

skiego. Parafia Najœwiêtszego Salwa-roku wst¹pi³ do Seminarium Du- kap³anom, dla ukoronowania ich 

tora jest jedn¹ z wiêkszych w Krako-chownego w Krakowie. Studia teolo- dzia³alnoœci duszpasterskiej i ca³o-

wie. Liczy 16 000 mieszkañców.giczne odby³ na Wydziale Teologi- kszta³tu pracy dla Koœcio³a katolic-

Prê¿nie dzia³aj¹ grupy modlitewne, cznym Uniwersytetu Jagielloñskie- kiego. Potocznie nazywa siê ich infu-

Bractwo œw. Anny, rada parafialna, go. W dniu 29 czerwca 1952 roku ³atami, ze wzglêdu na prawo do 

Akcja Katolicka i pismo parafialne pt. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k noszenia mitry biskupiej. Infu³aci 

"Tygodnik Salwatorski". W czasie Je-abpa Eugeniusza Baziaka w Katedrze bywaj¹ delegowani do udzielania 

go duszpasterskiej dzia³alnoœci Wawelskiej. sakramentu bierzmowania i zastê-

odnowiono koœcio³y i kaplice œw. Zaraz po œwiêceniach zosta³ mia- powania ordynariusza podczas ró¿-

Augustyna, Najœwiêtszego Salwatora nowany wikariuszem w Rajczy, gdzie nych uroczystoœci. Na szczególne 

To z Nowego Brzeska z rodzi-

cami pielgrzymowa³ ju¿ jako 
Jego dokonania by³y czêsto dziecko do Sanktuarium 

zauwa¿ane i doceniane. Matki Bo¿ej w Hebdowie. 

W 1979 roku zosta³ honorowym 

kapelanem Ojca Œwiêtego, 

w 1991 roku honorowym 

pra³atem, w 1997 roku 

protonotariuszem apostolskim. 

W  GMINIE

NAJLEPSZY Z NOWOBRZESZCZAN
KSI¥DZ  INFU£AT  JERZY  BRY£A

W uroczystoœciach Jubileuszowych w Krakowie udzia³ wziê³o liczne grono mieszkañców Gminy Nowe Brzesko, na czele                      
z przedstawicielami w³adz samorz¹du miejsko-gminnego oraz przedstawicieli LOK, SPZN i Zwi¹zku E,R i I Nowe Brzesko.

Poni¿ej przypominamy postaæ Wielkiego Nowobrzeszczanina. 

Ksi¹dz Infu³at Jerzy Bry³a wkrótce koñczy 85 lat. W niedzielê palmow¹ 24 marca 
2013r. podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie zosta³ 
uhonorowany wysokim odznaczeniem pañstwowym nadanym przez prezydenta RP 
Bronis³awa Komorowskiego. 
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wyró¿nienie zas³uguje dzia³alnoœæ domienie spo³eczeñstwu proble- w wernisa¿ach i koncertach. Jest za-

Ksiêdza Infu³ata w œrodowisku g³u- mów ludzi nies³ysz¹cych. praszany na uroczystoœci odbywaj¹-

choniemych. Do pracy tej zosta³ skie- W 1998 roku opublikowa³ ksi¹¿kê pt. ce siê w Akademii Muzycznej, Pañ-

rowany przez bpa Franciszka Jopa   "G  ³usi s³ysz¹", w której zestawi³ swo- stwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej, 

w 1955 roku. Powierzono mu wtedy je osi¹gniêcia i doœwiadczenia w pra- Akademii Sztuk Piêknych. Odprawia 

zorganizowanie duszpasterstwa g³u- cy z g³uchoniemymi. Sporo uwagi po- Msze œw. na rozpoczêcie i zakoñcze-

choniemych na terenie ¯ywiecczyz- œwiêci³ tak¿e zagadnieniom teorety- nie roku akademickiego oraz z okazji 

ny. W 1956 roku wyg³osi³ swoje pier- cznym, dydaktycznym i sposobom jubileuszów tych uczelni.

wsze rekolekcje dla dzieci g³ucho- nauczania osób g³uchych. S¹ w niej  

niemych w Krakowie. Jako wikariusz zawarte obszerne informacje doty- Aktywnie dzia³a tak¿e w wielu innych 

w Bielsku-Bia³ej zorganizowa³ punkt cz¹ce duszpasterstwa g³uchych  o rg an iz a cja ch koœcielnych i œwiec-

duszpasterstwa g³uchych przy kap- w diecezji krakowskiej, praktyczne kich. 

licy œw. Hildegardy przy klasztorze wskazania na temat sieci tego 

Sióstr Córek Bo¿ej Mi³oœci. Po prze- duszpasterstwa, ksiê¿y pracuj¹cych 

niesieniu do Krakowa do parafii œw. w œrodowiskach g³uchoniemych, 

Floriana otrzyma³ obowi¹zek ucze- wreszcie lista ludzi objêtych opiek¹ 

nia dzieci w szko³ach dla g³ucho- duszpastersk¹. W tym roku (2005) 

niemych. nasz Jubilat obchodzi³ 50-lecie pracy Za troskê okazywan¹ Bractwu zosta³ 
W celu pog³êbienia swoich kwa- z g³uchoniemymi.     przez nie kilka razy uhonorowany.    

lifikacji podj¹³ zaoczne studium                 W 1980 roku otrzyma³ Srebrnego 
w Pañstwowym Instytucie Pedagogi- Kura Bractwa Kurkowego w Krako-
ki Specjalnej w Warszawie, które wie, w 1985 roku Z³ot¹ Honorow¹ 
ukoñczy³ w 1960 roku. Rozpocz¹³ Odznakê Bractwa Kurkowego,           
wtedy w Seminarium Duchownym    w 1995 roku honorowe cz³onkostwo 
w Krakowie wyk³ady przygotowuj¹ce Bractwa Kurkowego, a w 2000 roku 
kleryków do pracy z osobami g³ucho- Krzy¿ Komandorski Zjednoczonych Pracê w œrodowisku artystów roz-
niemymi. Bractw Kurkowych w Polsce i pierœ-pocz¹³ w 1968 roku, lecz jego zainte-

cieñ królewski Bractwa. resowania sztuk¹ datuj¹ siê od 
W 2002 roku Zarz¹d Zjednoczonych wczesnej m³odoœci. W latach piêæ-
Bractw Strzeleckich Europy przyzna³ dziesi¹tych pozna³ s³ynnego malarza 
mu najwy¿sze wyró¿nienie  -  Krzy¿  Vlastimila Hoffmana, który namalo-
œw. Sebastiana. W 2001 roku otrzy-wa³ Jego portret, przedstawiaj¹c Go 
ma³ od w³adz Miasta Krakowa medal W paŸdzierniku 1974 roku wy- jako œw. Jerzego w zbroi i z w³óczni¹. 
Cracoviae Merenti, a na wiosnê 2005 brano Go w Padeborn cz³onkiem Za- W ten sposób ów przydomek - pow-
roku medal œw. Brata Alberta.  rz¹du Miêdzynarodowego Ko³a tórzony jeszcze przez Bogdana 

Ekumenicznego dla Duszpasterzy Gancarza na ³amach "Goœcia Nie-
G³uchoniemych. W tym samym dzielnego" - przylgn¹³ ju¿ do Ksiêdza 
czasie ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski Infu³ata na sta³e. 
mianowa³ go sta³ym przedstawi- W 1971 roku zorganizowa³ pierw-
cielem duszpasterzy g³uchych w szy op³atek artystów krakowskich      
Miêdzynarodowym Kole Ekumenicz- z ks. kardyna³em Karolem Wojty³¹, 
nym dla Duszpasterstwa G³uchych. daj¹c pocz¹tek corocznym spotka-
W okresie stanu wojennego by³ orga- niom. Dziêki Jego staraniom od 1980 
nizatorem pomocy charytatywnej roku organizowane jest Krakowskie 
dla g³uchoniemych. Triennale RzeŸby Religijnej. Tak¿e we 

W 2002r. podczas IV. Dni Nowego 
Skorzysta³o z niej oko³o 700 osób        w³asnej parafii udostêpnia³ pomiesz-

Brzeska zosta³ uhonorowany przez 
z diecezji krakowskiej. czenia, w których maj¹ miejsce 

w³adze samorz¹dowe tytu³em 
W 1992 roku zosta³ odznaczony wystawy, przedstawienia teatralne     

„Zas³u¿ony dla Ziemi Nowobrzes-
Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Polskiego i Muzyczne Wieczory na Salwatorze. 

kiej”.
Zwi¹zku G³uchych. W latach 1995- Przez ca³y okres pracy duszpaster-

Na proœbê Nowobrzeszczan Ks. 
1996 wyg³osi³ w "Radio Maryja" cykl skiej wœród artystów uczestniczy       

Infu³at Jerzy Bry³a umo¿liwi³ grupie z 
prelekcji, których celem by³o uœwia- w licznych premierach teatralnych, 

Gminy Nowe Brzesko pielgrzymkê do 

Na wyró¿nienie zas³uguje jego 

pos³uga kap³añska w Bractwie 

Kurkowym. 

Kolejnym wa¿nym polem Jego 

dzia³alnoœci jest duszpasterstwo 

œrodowisk twórczych 

w Krakowie. 

W 1962 roku zosta³ mianowany 

Archidiecezjalnym 

Duszpasterzem G³uchych. 

Wielkiego, a przez wielu 

Nowobrzeszczan uznawanego 

za Najwiêkszego i Najlepszego 

Nowobrzeszczanina, dostrzegli 

w Krakowie na Salwatorze, 

Jego Rodacy z Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko. 

Gazeta Nowobrzeska W GMINIE
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Italii i Watykanu. W dniu 21 listopada W dniu 23 kwietnia 2006r. po- Autorem wszystkich pomników jest 

2004 dziêki ks. Jerzemu grupa  No- œwiêca i ods³ania uroczyœcie, ufundo- Pan Profesor Czes³aw DŸwigaj, za-

wobrzeszczan bra³a udzia³ w prywat- wany przez siebie kolejny pomnik. przyjaŸniony z Ziemi¹ Nowobrzesk¹. 

nej audiencji Jana Paw³a II. Na proœ- Tym razem Jezusa Mi³osiernego 

bê Ks. Infu³ata, Ojciec Œwiêty Jan przed koœcio³em parafialnym w No-

Pawe³ II przekaza³ w tym dniu, dary   wym Brzesku. 

w postaci papieskiej piuski dla Koœ-

cio³a w Hebdowie, oraz ró¿añców dla Od 2007r. Nowobrzeskie Miejsko-
Koœcio³ów w Hebdowie i Nowym Gminne Centrum Kultury i Promocji 
Brzesku. Dla upamiêtnienia przeka- Uchwa³¹ Rady Gminy Nowe Brzesko 
zania darów do Koœcio³a w Hebdo- za patrona rodziców Ksiêdza Infu-
wie, w dniu 8 grudnia 2004r, w Koœ- ³ata, czyli wieloletnich nauczycieli 
ciele Hebdowskim corocznie orga- szko³y powszechnej w Nowym Brzes-
nizowany jest Dzieñ Pielgrzyma. Ks. ku w okresie 1918-1939, Alicjê i Fran- gdzie przewodniczy mszom œwiêtym, 
Jerzy bierze udzia³ w grudniowym ciszka Bry³ów. W dniu 20 lipca 2007r. wyg³asza homilie, spotyka siê z 
Dniu Pielgrzyma w Hebdowie, gdzie Ks. Infu³at Jerzy Bry³a wraz siostr¹ mieszkañcami rodzinnego miasta      
przewodniczy mszy œwiêtej i wyg³a- Mari¹ uroczyœcie ods³ania okoliczno- i Gminy Nowe Brzesko. 
sza homilie. œciow¹ tablicê upamiêtniaj¹ca pracê 

patronów M-GCKiP w latach 1918- Czêsto równie¿ w Krakowie, na 
W dniu 23 wrzeœnia 2005r. w imie- 1939. Tablicê wykona³ Pan Prof. Salwatorze, gdzie mieszka jako rezy-

niu w³adz samorz¹dowych Gminy Czes³aw DŸwigaj. dent,  goœci rodaków z Gminy Nowe 
Nowe Brzesko wójt Jan Chojka i prze- Brzesko. Znany jest powszechnie        
wodnicz¹cy Rady Gminy Jacek Za- W dniu 6 paŸdziernika 2009 roku z wielkiej serdecznoœci i goœcinnoœci, 
wartka wrêczyli ks. Infu³atowi Bryle przed Urzêdem Gminy Nowe Brzes- wysokiej kultury, ujmuj¹cego taktu, 
medal im. œw. Norberta „PRZYJACIEL ko poœwiêca kamieñ wêgielny pod skromnoœci. Obok ³aciny pos³uguje 
ZIEMI NOWOBRZESKIEJ”.  pomnik za³o¿yciela miasta Nowe siê biegle jêzykiem francuskim, wie-

Brzesko. Rok póŸniej, w dniu 16 paŸ- lokrotnie g³osi³ kazania w katedrach 
dziernika 2010 roku poœwiêca i od- paryskich, w Jego bibliotece jest 
s³ania uroczyœcie ufundowany przez wiele ksi¹¿ek francuskojêzycznych. 
siebie pomnik Boles³aw Wstydli- Jednak te fakty subtelnie przemilcza   
wego. Obok ksiêcia pomnik przed- i nie obnosi siê z tym. 
stawia te¿ œw. Kingê (¿onê ksiêcia)       

i ksie¿n¹ Grzymis³awê (matkê Boles- Ksi¹dz Infu³at Jerzy Bry³a jest sza-
³awa).  nowanym krakowskim hierarch¹. 

Wspó³pracowa³ z kardyna³em Karo-

lem Wojty³¹ przez wiele lat w kra-

kowskiej kurii. Mimo sêdziwego wie-

ku cieszy siê dobrym zdrowiem. 

Z okazji 85. urodzin ¿yczymy do-

stojnemu Jubilatowi du¿o zdrowia      

i wiele £ask Bo¿ych na dalsze lata 

¿ycia. 

Opracowa³: ARKADIUSZ FULARSKI

Fot Archiwum (AF)

Nowe Brzesko, marzec 2013r.

Autor korzysta³ z opracowañ 

Tygodnika Salwatorskiego 

Mimo licznych zajêæ, jako 

emerytowany proboszcz Parafii 

Najœwiêtszego Salwatora 

w Krakowie, zawsze znajduje 

czas, aby przyjechaæ do rodzin-

nego Nowego Brzeska, 

Hebdowa czy Sieros³awic, 

W tym w³aœnie dniu ks. Bry³a 

poœwiêci³ ufundowany przez 

siebie pomnik Ojca Œwiêtego 

Jana Paw³a II dla rodzinnej 

parafii w Nowym Brzesku. 

W  GMINIE

Pomnik Boles³awa Wstydliwego - ods³oniecie 16 - 10 - 2010 r.
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