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 www. nowe-brzesko.iap.pl   

   egzemplarz bezpłatny

a najbliższe zbliżające się święta 

pragniemy złożyć Państwu 

życzenia przeżywania 

Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości 

i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś rok niech 

będzie czasem pokoju 

oraz realizacją 

osobistych zamierzeń. 
Życzenia składają: 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 

Przewodniczący i Radni Rady  Miejskiej Nowe Brzesko 

oraz Radni Powiatowi.  
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Gazeta Nowobrzeska

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny ,najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”- tak 
o przepięknym staropolskim  zwyczaju pisał niegdyś Cyprian Kamil Norwid. Korzystając z okazji, że ten dzień 
magiczny   zbliża się nieubłaganie chciałbym w imieniu własnym, radnych Rady Miejskiej oraz pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko złożyć czytelnikom Gazety Nowobrzeskiej życzenia 
spokojnych  Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych radością i miłością, 
dobrocią od ludzi i wzajemną życzliwością. Niech Nowy Rok 2013 
przyniesie Państwu to co najcenniejsze: dobre zdrowie, miłość 
najbliższych, życzliwych przyjaciół oraz spełnienie wszystkich 
życiowych planów i zamierzeń. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Grzegorz Czajka 

W dniu 7  grudnia  2012 roku kilkanaście  Urzędu Stanu Cywilnego - Maria Zawart- Brzesko
Sobczyk Mieczysław Wiktor Przyby-par małżeńskich obchodziło Jubileusz ka, pracownik USC Bożena Skóra. 

Spotkanie odbyło się w sympatycznej sławice50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Te 

Sobczyk Kazimiera Zofia Przybysławiceatmosferze. Były gratulacje, kwiaty, wspólne 50 lat to symbol wierności          
życzenia, upominki oraz tradycyjna i miłości rodzinnej, to dowód wza- Wołoszyn Tadeusz Józef Nowe Brzesko
lampka szampana. Po części oficjalnej jemnego zrozumienia i istoty związku Wołoszyn Emilia Stefania Nowe Brzesko
Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na małżeńskiego, to wzór i piękny przykład Ząbek Tadeusz Józef  Nowe Brzesko
wspólny poczęstunek oraz chwile dla młodych pokoleń wstępujących w Ząbek Barbara Cecylia Nowe Brzesko
wspomnień. związek małżeński. Za zgodność pożycia Zieliński Marian  Hebdów 
Tegorocznymi Jubilatami 50-lecia małżeńskiego, za ofiarną miłość, przy- Zielińska Genowefa Elżbieta Hebdów 
Pożycia Małżeńskiego byli:kład życia, cierpienia, łzy radości, noce 

nieprzespane, za każdy siwy włos na ich Aksamit Zygmunt Stanisław Miszów- Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesię-
skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Kolonia ciolecia pożycia małżeńskiego składamy 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej me- Aksamit Krystyna Miszów-Kolonia najserdeczniejsze gratulacje oraz życze-
dalami. Uroczystej dekoracji medalami Kamińska Wanda Irena Nowe Brzesko nia pomyślności i szczęścia na jeszcze 
dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Kocioł Władysław  Nowe Brzesko dalsze lata.
Brzesko Grzegorz Czajka. Przy wręczeniu Kocioł Zdzisława Stanisława Nowe Anna Maj-Skowrońska
medali towarzyszyli: Z-ca Kierownika 

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Drodzy Czytelnicy Gazety Nowobrzeskiej



Mijający rok był niewątpliwie gospodarczej o powierzchni powyżej wanych, ok. 3 000 000,00 zł. 

bardzo intensywnym okresem, w 20 ha). Po przeprowadzeniu trzech W ramach I naboru wniosków Gmina 

którym między innymi zakończono postępowań przetargowych całko- Nowe Brzesko aplikowała o maksy-

duże zadanie inwestycyjne współ- wita wartość projektu wyniosła:  m a ln y  p oziom dofinansowania dla 

finansowane ze środków pochodzą- 6 681 481, 04 zł  z czego dofinan- w/w zadania pn.: „Rozbudowa sieci 

cych z Unii Europejskiej, zrealizowa- sowanie otrzymane na powyższe kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

no wiele inwestycji w zakresie zadanie, to kwota: 5 345 184, 82 zł. wiejskiego w gminie Nowe Brzesko”, 

odbudowy dróg na terenie naszej W chwili obecnej projekt jest na który wynosił 4 000 000, 00 zł. Po 

gminy, jak również rozpoczęto nowe etapie końcowego rozliczenia finan- przeprowadzonych procedurach 

przedsięwzięcia. sowego. przetargowych powstały oszczę-

 Z początkiem roku zakończono dności w wyniku, których poziom 

również roboty budowlane dotyczą- dofinansowania uległ zmniejszeniu   1. Inwestycje dofinansowane 
ce budowy sieci wodociągowej  o  1  0 0 0  00 0 , 0 0  zł, jednakże pienią-ze środków Unii Europejskiej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przy- dze te nie zostały utracone. Sytuacja 

kanalikami w ciągu ulicy Św. Huberta ta umożliwiła Gminie złożenie W 2012 r. w ramach przedsię-
w Nowym Brzesku. Był, to pierwszy kolejnego wniosku o dofinanso-wzięcia pn. „Budowa infrastruktury 
etap zadania w ramach projektu pn. wanie w ramach II naboru, który technicznej dla Nowobrzeskiego 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sani- odbył się w 2011 r. i dlatego też nie-Obszaru Gospodarczego” zostały za-
tarnej i wodociągu wiejskiego w gmi- bawem rozpoczną się prace w ra-kończone wszelkie roboty budowla-
nie Nowe Brzesko” współfinansowa- mach przedsięwzięcia pn.: „Rozbu-ne, dzięki którym strefa aktywności 
nego  w ramach działania „Podsta- dowa kanalizacji sanitarnej i wodo-gospodarczej uzyskała niezbędną, 
wowe usługi dla gospodarki i lud- ciągu wiejskiego w gminie Nowe kompletną infrastrukturę techni-
ności wiejskiej” objętego Progra- Brzesko – etap II.” Zakres zadań czną, co wpłynęło korzystnie na pod-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje:niesienie atrakcyjności przedmio-
na lata 2007-2013. W ramach I etapu - wykonanie sieci kanalizacyjnej     towych terenów inwestycyjnych.     
wykonawca – firma EKOKANWOD (ul. Tomasza, fragment ul. Krakow-W ramach inwestycji wykonano:
Czyszczoń i Półtorak sp.j z Nowego skiej, ul. Widokowa,ul. Nadwiślań-- przebudowa istniejącego i budowa 
Korczyna wykonała roboty budow- ska, części ul. Spółdzielczej i ul. nowych ciągów drogowych na tere-
lane na łączną kwotę: 1 694 940,02 Cmentarna w Nowym Brzesku),nie Nowobrzeskiego Obszaru Gospo-
zł.  Z kolei etap drugi inwestycji, czyli: -  rozbudowę sieci wodociągowej   darczego – dł. drogi 1634,70 mb
„Budowa sieci kanalizacji ścieków (ul. Widokowa z włączeniem do       - budowa wodociągu – dł. sieci 1055 
bytowo - gospodarczych z pompow- ul. Spółdzielczej),mb
nią sieciową ścieków z rurociągiem Ogólna wartość projektu wynosi        - budowa kanalizacji deszczowej – dł. 
tłocznym, budynkiem agregatu prą- 2 784 029, 20 zł brutto. W chwili sieci 1385 mb
dotwórczego z wodociągiem do obecnej jesteśmy na etapie trwają-- przebudowa linii napowietrznej SN-
pompowni i zasilaniem energety- cej procedury przetargowej, która 15kV – 640 mb
cznym, drogą dojazdową do pom- wyłoni wykonawcę robót budowla-- budowa oświetlenia ulicznego – 
powni oraz przekładką kolidującego nych. Prace mają potrwać do końca 1715 mb
wodociągu, przesklepieniem rowu  2 0 1 3r.- przebudowa słupowej stacji tran-
i budową przepustu kanalizacji Kolejną rozpoczętą inwestycją sformatorowej – dla zasilania pod-
deszczowej w rowie” zostanie zakoń- współfinansowaną w ramach MRPO miotów w strefie
czony w styczniu 2013r. Wykonawcą na lata 2007-2013 jest zadanie pn.: Pamiętajmy jednak, iż przedsięwzię-
jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynie- „Zastosowanie energii słoneczneji      cie, to zostało zrealizowane dzięki 
ryjnych GEO z Radymna. Wartość i geotermalnej do ogrzewania kom-dofinansowaniu ze środków Unii 
brutto dla tej części zadania to kwota pleksu szkolnego w Nowym Brzes-Europejskiej w ramach Małopolskie-
2 971 904,46 zł. ku.” W październiku podpisano umo-go Regionalnego Programu Operacy-
Poziom dofinansowania całej inwe- wę z firmą SANITO Sp. z o.o. z War-jnego (MRPO) na lata 2007-2013 
stycji, to 75% kosztów kwalifiko- szawy dot. realizacji części robót (Działanie 4.3. B- Strefy aktywności 
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2012 rok - Podsumowanie inwestycji 
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gospodarczej o powierzchni powyżej 

20 ha). Po przeprowadzeniu trzech 

postępowań przetargowych całko-

wita wartość projektu wyniosła:       

6 681 481, 04 zł  z czego dofinan-

sowanie otrzymane na powyższe 

zadanie, to kwota: 5 345 184, 82 zł. 

W chwili obecnej projekt jest na 

etapie końcowego rozliczenia finan-

sowego. 

Z początkiem roku zakończono 

również roboty budowlane dotyczą-

ce budowy sieci wodociągowej           

i kanalizacji sanitarnej wraz z przy-

kanalikami w ciągu ulicy Św. Huberta 

w Nowym Brzesku. Był, to pierwszy 

etap zadania w ramach projektu pn. 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sani-

tarnej i wodociągu wiejskiego w gmi-

nie Nowe Brzesko” współfinansowa-

nego  w ramach działania „Podsta-

wowe usługi dla gospodarki i lud-

ności wiejskiej” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013. W ramach I etapu 

wykonawca – firma EKOKANWOD 

Czyszczoń i Półtorak sp.j z Nowego 

Korczyna wykonała roboty budow-

lane na łączną kwotę: 1 694 940,02 

zł.  Z kolei etap drugi inwestycji, czyli: 

„Budowa sieci kanalizacji ścieków 

bytowo - gospodarczych z pompow-

nią sieciową ścieków z rurociągiem 

tłocznym, budynkiem agregatu prą-

dotwórczego z wodociągiem do 

pompowni i zasilaniem energety-

cznym, drogą dojazdową do pom-

powni oraz przekładką kolidującego 

wodociągu, przesklepieniem rowu     

i budową przepustu kanalizacji 

deszczowej w rowie” zostanie zakoń-

czony w styczniu 2013r. Wykonawcą 

jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-

ryjnych GEO z Radymna. Wartość 

brutto dla tej części zadania to kwota 

2 971 904,46 zł. 

Poziom dofinansowania całej inwe-

stycji, to 75% kosztów kwalifiko-

wanych, ok. 3 000 000,00 zł. 

W ramach I naboru wniosków Gmina 
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Nowe Brzesko aplikowała o maksy-

malny poziom dofinansowania dla 

w/w zadania pn.: „Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

wiejskiego w gminie Nowe Brzesko”, 

który wynosił 4 000 000, 00 zł. Po 

przeprowadzonych procedurach 

przetargowych powstały oszczę-

dności w wyniku, których poziom 

dofinansowania uległ zmniejszeniu   

o 1 000 000, 00 zł, jednakże pienią-

dze te nie zostały utracone. Sytuacja 

ta umożliwiła Gminie złożenie 

kolejnego wniosku o dofinanso-

wanie w ramach II naboru, który 

odbył się w 2011 r. i dlatego też nie-

bawem rozpoczną się prace w ra-

mach przedsięwzięcia pn.: „Rozbu-

dowa kanalizacji sanitarnej i wodo-

ciągu wiejskiego w gminie Nowe 

Brzesko – etap II.” Zakres zadań 

obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej     

(ul. Tomasza, fragment ul. Krakow-

skiej, ul. Widokowa,ul. Nadwiślań-

ska, części ul. Spółdzielczej i ul. 

Cmentarna w Nowym Brzesku),

-  rozbudowę sieci wodociągowej   

(ul. Widokowa z włączeniem do       

ul. Spółdzielczej),

Ogólna wartość projektu wynosi        

2 784 029, 20 zł brutto. W chwili 

obecnej jesteśmy na etapie trwają-

cej procedury przetargowej, która 

wyłoni wykonawcę robót budowla-

nych. Prace mają potrwać do końca 

2013r.

Kolejną rozpoczętą inwestycją 

współfinansowaną w ramach MRPO 

na lata 2007-2013 jest zadanie pn.: 

„Zastosowanie energii słoneczneji      

i geotermalnej do ogrzewania kom-

pleksu szkolnego w Nowym Brzes-

ku.” W październiku podpisano umo-

wę z firmą SANITO Sp. z o.o. z War-

szawy dot. realizacji części robót 

budowlanych w ramach, których 

zostanie wykonana wewnętrzna 

instalacja  c.o.,  c.w.u.,  instalacja 
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ciepła technologicznego dla wenty- ny przetarg na pozostałą część prac, tość projektu wynosi 2 466 688,38 zł 

lacji mechanicznej, oparta na pom- czyli termomodernizację budynku z czego dofinansowanie, to 1 889 

pach ciepła wspomaganych przez szkoły podstawowej wraz z remon- 044,24 zł. Jednakże kwoty te wsku-

kolektory słoneczne, oraz wymiana tem dachu i wymianą stolarki okien- tek przeprowadzonych przetargów 

kotła i instalacji c.o. w starym bu- nej. Poziom dofinansowania, to 85% ulegną zmianie i ich dokładna wy-

dynku Szkoły Podstawowej. kosztów kwalifikowanych, wg. umo- sokość będzie znana po zakończeniu 

W przyszłym roku zostanie ogłoszo- wy o dofinansowanie całkowita war- i rozliczeniu inwestycji.

L.P  Nazwa odcinka drogi  Całkowita 
wartość robót

 (brutto)

 

Wysokość 
dofinansowania / 
źródło

Wykonawca

1

 

Odbudowa

 

dróg gminnych na 
terenie Gminy Nowe Brzesko
z podziałem na zadania:

 
 

1.

 

Odbudowa drogi gminnej 
Szpitary -

 

Przybysławice od 
km 0+550 do 1+196 (646 m)

 
 

2.

 

Odbudowa drogi gminnej 
w Rudnie Dolnym od 
skrzyżowania na „Kluczówkę” 

 

w stronę szkoły od km 0+000 
do km 1+250 (1250 m)

 
 

3.

 

Odbudowa drogi gminnej 
w m. Sierosławice (obok 
sklepu) od km 0+000 

 

do km 1+550 (1 550 m)

 
 

4.

 

Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Hebdów 
(Stare Brzesko) od km 0+000 

 

do km 1+120 (1 120 m)”

 

734

 

616,43 zł 

 

500 000, 00 zł

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

PROBUD Zakład 
Usług Budowlano –
Projektowych 
z Proszowic

2

 

„Remont drogi dojazdowej do 
pól w miejsc owości Hebdów

 

od km 0+000 do km 0+500 
(działka nr ewid. 583)

127

 

839,00 zł

 

43 000,00 zł

Urząd
Marszałkowski
Województwa 
Małopolskiego -
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych

Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno 
Drogowych Spółka 
z o.o. z Miechowa.

3 Odbudowa dróg gminnych na 
terenie Gminy Nowe Brzesko 
z podziałem na zadania:

1. Odbudowa Drogi Gminnej 
w miejscowości Grębocin 
(Parcelacja) od km 0+000 do 
drogi woj. nr 775 do km o+313 
(działka nr ewid. 220)

2. Odbudowa drogi gminnej 
Grębocin- Przybysławice do 
drogi powiatowej nr K-1272  
od km 0+000 do km 0+720 
(działka nr ewid. 153)”.

264 965,03 zł 220 000,00 zł
Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno 
Drogowych Spółka 
z o.o. z Miechowa.

 

 

 

  

  

  

 

  

  

4. „Remont drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w 
miejscowości Pławowice 
od km 0+000 do km 0+340 
(działka nr ewid. 733)”

 

62 520,90 zł 29 560,00 zł

Urząd
Marszałkowski
Województwa 
Małopolskiego -
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych

5.

 

Odbudowa dróg gminnych na 
terenie Gminy Nowe Brzesko 
z podziałem  na zadania:

1. Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Nowe 
Brzesko, ul. Tomasza 
od drogi krajowej nr ewid. 
79, od km 0+050 do km 
0+250 (działka nr ewid. 
1414)

2. Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Gruszów od 
km 0+000 do km 0+583 
(działka nr ewid. 263 do
P. Kłębka)

187 063,45 zł 187 062,00 zł

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„ANA” Edward 
Kucia z Krakowa

6. 

7. 

 

Odbudowa dróg gminnych na 
terenie Gminy Nowe Brzesko 
z podziałem 
na zadania:

1. Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Hebdów (do 
starej mleczarni) od km 
0+000 do km 0+856 (działka 
nr ewid.  600/2 i 450)

2.Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Hebdów 
(Przybędy) od km 0+000 do 
km 0+420 (działka nr ewid. 
602/2) 

3. Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Sierosławice 
( do  P. Marca) od drogi 
krajowej nr 79 od km 0+000 
do km 0+345 (działka nr 
ewid. 199/2)

413 237,39 zł 350 000,00 zł

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„ANA” Edward 
Kucia z Krakowa

  

 
 

„Odbudowa drogi gminnej 
Gruszów - Kuchary
 od km 1+210 do km 1+850 
(dz. nr. Ewid. 184).

 

130 000,00 zł

 
 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji

172 174,49 zł

1 962 416,69 zł 1 459 622,00 zł

2.INWESTYCJE DROGOWE 

Podsumowując rok 2012 bez wąt- rozwija pod względem infrastruktu- cze wiele trzeba w niej zrobić tudzież 

pienia należy stwierdzić, że dzięki ralnym, gospodarczym i społecznym. zmienić, niemniej jednak starajmy 

przeprowadzonym inwestycjom Mamy świadomość faktu, że potrze- się cieszyć się z tego, co już osią-

Gmina Nowe Brzesko cały czas się by naszej gminy są bardzo duże i jesz- gnęliśmy.
Referat Inwestycji
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Sesja Rady Miejskiej  20 lipca 2012r.  
(obecnych na sesji 14 radnych) - sesja nadzwyczajna

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

· Nr XX/134/2012 w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej     
Nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko na rok 2012       
z dnia 31 stycznia 2012r. w związku ze zmniejszeniem kwoty 
dochodów oraz ze zwiększeniem kwoty przychodów
· Nr XX/135/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
w 2012r. pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013 na reali-
zację operacji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągu wiejskiego w Gminie Nowe Brzesko”
· Nr XX/136/2012 w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej     

Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2011 w spra-nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko na rok 2012       
wie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Brzesko z dnia 31 stycznia 2012r. w związku ze zmniejszeniem 
na lata 2012-2021przejściowego deficytu budżetowego

· Nr XX/137/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2011  

1372/1 o pow. 0,2416 ha posiadającej księgę wieczystą Kw. Nr Sesja Rady Miejskiej  28 września 2012r. 
KR1H/00020244/5 położonej w miejscowości Nowe Brzesko (obecnych na sesji 12 radnych)
· Nr XXII/147/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
wieczystego w prawo własności nieruchomości nr 1368 o pow. 

0,6610 ha oraz nieruchomości nr 1370/1 o pow. 0,3338 ha · Nr XXII/138/2012 w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej   
posiadającej księgę wieczystą Kw Nr KR1H/00023387/0 poło-nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko na rok 2012        
żonych w miejscowości Nowe Brzeskoz dnia 31 stycznia 2012r. w związku ze zwiększeniem kwoty 

dochodów oraz zmianami w planie wydatków
W punkcie interpelacje radnych i zapytania sołtysów zostały · Nr XXII/139/2012 w sprawie: oddalenia skargi na działalność 
zgłoszone sprawy dotyczące:Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko i Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Mniszowie
· Zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wysiadającym z auto-· Nr XXII/140/2012 w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko 
busu szkolnego (Mniszów-Kolonia)na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
· Zakupu wiat przystankowychradnych wybieranych w każdym okręgu.
· Wykonania parkingu (koło budynku szkoły w Mniszowie)· Nr XXII/141/2012 w sprawie: uchylenia uchwały nr 
· Zabezpieczenia starego budynku szkoły w SierosławicachXVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 
· Dokończenia budowy drogi w Hebdowie(Przybęda)2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/2011 Rady 
· Wybiórczego zapraszania na spotkaniaMiejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie 
·  Uporządkowania terenu wokół ZREMB-uuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
· Usunięcia ustawionych krawężników  (ul. Targowa)trzennego Gminy Nowe Brzesko
· Podjęcia działań mających na celu rozbiórkę budynku przy     · Nr XXII/142/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
ul. Lubelskiejzmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
· Studzienek na ulicy Lubelskiej (studzienki powodują hałas)Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/86/2011 
· Rowu przy ulicy Lubelskiej (podczas ulew posesje Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie 
mieszkańców są zalewane)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
· Budowy dróg w miejscowości Pławowice

trzennego Gminy Nowe Brzesko
· Zamontowanie koszy na śmieci przy przystankach w miej-

· Nr XXII/145/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
scowości Kuchary

działki gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele 
· Dokończenia budowy drogi w Kucharach

budowlane nr 339/11 o pow. 0,1413 ha położonej w Śmiło-
· Remontu dróg w Majkowicach (łatanie dziur)

wicach, gmina Nowe Brzesko, posiadającej księgę wieczystą 
· Konserwacji ławek w Nowym Brzesku

Kw Nr KR1H/00012491/2, stanowiącej własność Gminy Nowe 
· Uporządkowania terenu wokół cmentarza

Brzesko, w trybie bezprzetargowym
· Naprawy tablic ogłoszeniowych

· Nr XXII/146/2012 w sprawie: nie wyrażenia zgody na udzie-
· Zakupu wiaty przystankowej (Szpitary)

lenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytko-
· Wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruszów

wania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr 

 INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ

c.d. na str 8
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Sesja Rady Miejskiej  09 listopada 2012 r.  zacji w roku 2012 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej          
(obecnych na sesji 14 radnych) i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko II etap”

· Nr XXIII/162/2012 w sprawie: zaciągnięcia w roku 2012 
Rada Miejska podjęła następujące uchwały: kredytu długoterminowego w kwocie 463.000,00 zł na 

zapewnienie udziału własnego w dokończeniu realizacji 
· Nr XXIII/148/2012 w sprawie: ustalenia podatku zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków 
rolnego na 2013r. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
· Nr XXIII/149/2012 w sprawie: określenia wysokości przewidzianego do realizacji w roku 2012 pn. „Budowa 
stawek podatku od nieruchomości infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru 
· Nr XXIII/150/2012 w sprawie: określenia wysokości Gospodarczego”
rocznych stawek podatku od środków transportowych na · Nr XXIII/163/2012 w sprawie: zmian w Uchwale 
rok 2013 Budżetowej nr XVI/101/2012 Rady Miejskiej Nowe 
· Nr XXIII/151/2012 w sprawie: stawek opłaty targowej, Brzesko na rok 2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w związku 
poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów ze zmianami kwot przychodów, dochodów oraz ze zmia-
· Nr XXIII/152/2012 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu nami w planie wydatków
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe · Nr XXIII/164/2012 w sprawie: oddalenia skargi na 
Brzesko” działalność p.o. Przewodniczącego Rady Miejskiej Nowe 
· Nr XXIII/153/2012 w sprawie: wyboru metody ustalania Brzesko
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
· XXIII/154/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości  W   p u n kc ie   in terpelacje radnych i zapytania sołtysów 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zgłoszone sprawy dotyczące:
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy · Odśnieżania dróg (kto prace w tym zakresie będzie 
· XXIII/155/2012 w sprawie: sposobu i zakresu świad- wykonywał)
czenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania · Kiedy zostanie uruchomione oświetlenie w Przybysła-
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wicach i w Szpitarach
położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko · Otrzymania środków finansowych za Rynek
· Nr XXIII/156/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wy- · Przebudowy skrzyżowania w Sierosławicach
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal- · Zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi 
nymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez w Sierosławicach
właścicieli nieruchomości położonych w granicach · Wykopania rowu w Kucharach 
obszaru Gminy Nowe Brzesko. · Dokończenia budowy drogi powiatowej w Kucharach
· XXIII/157/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf za · Wykopania rowu w Hebdowie
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa- · Wykonywania prac przy termomodernizacji budynku 
dzanie ścieków na terenie gminy  Nowe Brzesko szkoły w Nowym Brzesku
· XXIII/158/2012 w sprawie: wyznaczenia miejsca poboru · Wycięcia drzew przy budynku remizy w  Nowym Brzesku
kruszywa z korytarza rzeki Wisły na terenie gminy Nowe · Działania fontanny w Nowym Brzesku
Brzesko, w granicach powszechnego · Godzin otwarcia budynku dworca (wydłużenia godzin 
· XXIII/159/2012 w sprawie: określenia zasad korzystania otwarcia dworca)
z przystanków autobusowych i ustalenia wysokości sta- · Zakupu wiaty przystankowej (Hebdów, Szpitary)
wek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych · Ustawienia przystanku w Gruszowie (na żądanie)
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzes- · Usunięcia krzaków wzdłuż drogi w Hebdowie
ko. · Wykopania rowu wzdłuż wykonanej drogi w Szpitarach
· XXIII/160/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na za-
ciągnięcie w 2012 roku pożyczki z budżetu państwa          
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach PROW 
2007-2013 na realizację operacji pn. „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w Gminie 
Nowe Brzesko”
· Nr XXIII/161/2012 w sprawie: zaciągnięcia w roku 2012 
kredytu długoterminowego w kwocie 438.000,00 zł na 
zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania 
inwestycyjnego z dofinansowaniem środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianego do reali-

 Jan Sroga 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
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Rewolucja śmieciowa przygotowana mieszkańcom punkty odbioru takich Ważne daty dla pełnego wejścia ustawy 
przez Ministerstwo Środowiska zaczęła odpadów, jak stare pralki, szafy, przeter- w życie:
się 1 stycznia 2012 roku. Wprowadzi ona minowane leki albo zużyte baterie.  
nowe zarządzanie odpadami komunal- Mieszkańcy będą wnosili do gminy od      1 stycznia 2012 roku 
nymi, w którym gminy odpowiadają za 1 lipca 2013 roku opłaty zgodnie z jedną,  zaczęła się rewolucja 
zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonio- wyznaczoną w drodze uchwały stawką. 

śmieciowa w Polsce! 
nymi w przetargach firmami wywożący- W zamian za to gmina wybierze przed-
mi odpady. siębiorcę, który opróżni śmietnik, a jego 

Gminy mają do półtora roku (do połowy Od dnia 1 stycznia 2012 roku obo- zawartość wywiezie. Dzięki równej, bez 
2013 r.) na wprowadzenie na swoim wiązuje nowa Ustawa o Utrzymaniu względu na ilość wytworzonych w da-
terenie nowego sposobu zarządzania Czystości i Porządku w Gminach. Zmie- nym okresie odpadów, stawce za odbiór 
odpadami, wyłonienie firm przewożą-nione rozwiązania promują czystość  o d pa d ów  n ikomu nie będzie opłacało się 
cych odpady w przetargach i poinformo-i odpowiedzialność gmin za wszystkie podrzucać śmieci ani do lasu ani do są-
wanie mieszkańców o nowym systemie odpady z całego terenu gminy i od każ- siadów. Zniknie też powód, żeby śmieci 
– uwaga: osoby, które zaczną segrego-dego mieszkańca. Polska dołączyła do pozbywać się przez spalanie w domo-
wać śmieci będą płacić mniej! europejskiego standardu zagospodaro- wych piecach. 

2 lipca 2012 roku - Sejmik Woje-wania śmieci komunalnych. Na terenie Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie 
wództwa uchwalił aktualizację woje-całego kraju nowy porządek zapanuje od z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej do 
wódzkiego planu gospodarki odpadami dnia 1 lipca 2013 roku. końca roku 2012 musi podjąć następują-
oraz uchwałę w sprawie wykonania wo-Już od 1 stycznia 2012 roku nasza ce uchwały: 
jewódzkiego planu gospodarki odpada-gmina przygotowuje się do zmian, które - uchwała zmieniająca uchwałę w spra-
mi, w której określone zostały regiony najpóźniej od połowy 2013 roku będą wie regulaminu utrzymania czystości       
oraz regionalne instalacje do zagospo-oznaczać odbiór wszystkich śmieci za i porządku na terenie gminy, 
darowania odpadów, czyli wskazane jedną stawkę i obowiązkowo niższe - uchwała w sprawie metody ustalenia 
miejsca, gdzie będą przetwarzane odpa-rachunki za odpady posegregowane. opłaty za gospodarowanie odpadami 
dy: np. spalane, sortowane, komposto-Zgodnie z nową ustawą gmina ma komunalnymi oraz stawki opłaty, 
wane. obowiązek zapewnić odbieranie i właści- - uchwała dotycząca terminu, częstotli-

1 stycznia 2013 roku – do tego czasu we, ekologicznie bezpieczne zagospo- wości i trybu uiszczenia opłat za gospo-
gminy powinny uchwalić lokalne regula-darowanie wszystkich odpadów komu- darowanie odpadami komunalnymi, 
miny utrzymania czystości i porządku na nalnych i możliwość selektywnego zbie- - uchwała dotycząca wzoru deklaracji      
terenie gminy oraz wyznaczyć stawki rania odpadów.  Jednocześnie poprzez o wysokości opłat za gospodarowanie 
opłat i szczegółowe zasady ich ponosze-wymaganie ekologicznych zachowań od odpadami komunalnymi składanej przez 
nia. Powinna rozpocząć się kampania mieszkańców ustanawia do nich wa- właścicieli nieruchomości, w tym termi-
edukacyjno-informacyjna dla mieszkań-runki, np. ustawiając odpowiednie nów i miejsca składania deklaracji – rada 
ców na temat nowych zasad odbioru pojemniki. może w tej uchwale określić wykaz 
odpadów w ich gminie.  Odpady od mieszkańców będzie dokumentów potwierdzających dane 

1 lipca 2013 roku – zatrudniona odbierać firma wyłoniona w drodze zawarte w deklaracji, 
przez naszą gminę firma odbiera śmieci, przetargu. Za odbiór odpadów wszyscy - uchwała w sprawie szczegółowego 
mieszkańcy zaczynają wnosić opłaty do mieszkańcy uiszczają jedną stawkę, sposobu i zakresu świadczenia usług       
gminy, podjęte przez Radę Miejska No-dzięki czemu nikomu nie będzie „opła- w zakresie odbierania odpadów komu-
we Brzesko uchwały wchodzą w życie. cało się” wyrzucanie śmieci do lasu. nalnych od właścicieli nieruchomości       
Każdy mieszkaniec oddaje swoje śmieci Wyjątek będą stanowić osoby, które i zagospodarowania tych odpadów w za-
– w tym np. te wielkogabarytowe. segregują śmieci – ekologiczni płacą mian za uiszczoną opłatę, w szczegól-

 mniej. ności ilość odpadów komunalnych, 
Jednocześnie informuję, że do czasu Jak wyjaśnia resort środowiska, dla częstotliwość i sposób świadczenia 

obowiązywania nowej ustawy o Utrzy-statystycznego Nowaka rewolucja ozna- usług.
maniu Czystości i Porządku w Gminach cza, że będzie wolny od wszelkich umów, 
tj. do dnia 1 lipca 2013 roku, odbiór które do tej pory musiał podpisywać        
odpadów komunalnych na terenie z przedsiębiorcami odbierającymi jego 
Gminy Nowe Brzesko pozostaje bez śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina. I to 
zmian.ona będzie organizować i wskazywać Joanna Woźniak

Zmiany 
w gospodarce odpadami 

w Gminie Nowe Brzesko 
od 1 lipca 2013 roku

Uwaga! Osoby segregujące śmieci 
są premiowane: 

płacą mniejsze rachunki 
za odpady!
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W dniu 19.09.2012 r. (środa) odbyło zaproszeni goście: przedstawiciele - zagrożenie bezpieczeństwa dzieci     
się spotkanie dotyczące podjęcia Komendy Wojewódzkiej Policji  i  m ł o dz ie ży  uczęszczających do 
kroków w celu zapewnienia bez- w Krakowie, przedstawiciel General- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum     
pieczeństwa przy drodze krajowej nr nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto- w Nowym Brzesku (problem przej-
79 przebiegającej przez Gminę i Mia- strad - Oddział w Krakowie, przedsta- ścia dla pieszych),
sto Nowe Brzesko. W spotkaniu wiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Kra- - wyznaczenie pasów bezpieczeń-

uczestniczyli ze strony Gminy i Mias- jowych - Rejon Tarnów, Komendant stwa dla pieszych, szczególnie w re-

ta Nowe Brzesko: Burmistrz Gminy   P o wiatowy Państwowej Straży Po- jonie przejść dla pieszych,

i Miasta Nowe Brzesko p. Grzegorz żarnej w Proszowicach. - doświetlenie drogi krajowej nr 79 

Czajka, Przewodniczący Rady Miej- Uczestnicy spotkania wskazali na lampami ulicznymi,
- brak kilku metrów chodnika przy skiej Nowe Brzesko p. Jan Sroga radni kilka ważnych kwestii dotyczących 
nowowybudowanej zatoce autobu-Rady Miejskiej p. Danuta Czecho- bezpieczeństwa w Gminie i Mieście 
sowej przy stacji paliw LEMAR,
- zjazd na drogę powiatową od 
Kościoła w kierunku Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Sierosła-
wicach (problem przebudowy skrzy-
żowania),
- ograniczenie dróg ślepych (ul. Spół-
dzielcza),
- niedrożne przepusty pod drogą 
krajową nr 79, w tym na ul. Nękano-
wice pod p. Wójcikiem,
- stukające studzienki kanalizacyjne.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgod-
nie uważają, iż należy podjąć i wy-
pracować działania zaradcze w celu 
poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

wicz, p. Agnieszka Lebida, p. Józef Nowe Brzesko, przez które przebiega jak i użytkowników drogi krajowej nr 
Krosta, p. Dariusz Mrozowski, p. Wal- droga krajowa nr 79, a mianowicie: 79. Dlatego też w tym kierunku 
demar Wojtusik, Przewodniczący - brak chodników przy drodze kra- zostaną podjęte konkretne kroki, 
Rady Miasta p. Ignacy Zawartka, jowej  nr  79 w m.  Hebdów, mające na celu rozwiązanie zaistnia-
Członek Rady Miasta p. Wacława Śmiłowice, Sierosławice (projekty łego problemu.  
Furtak-Łukowicz, Asystent Bur- wykonania chodników zostały już 

mistrza p. Jacek Gorzałczany oraz zlecone),

na łączną kwotę 212.935,38 zł. 
Podatek akcyzowy Kolejny termin składania wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego będzie od 1 do 28 lutego 2013 r. Do wniosku 
należy dołączyć faktury VAT potwierdzającymi zakup Od 2012 roku obowiązują nowe terminy składania 
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej    wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego          
w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w pro-
Ponadto jeśli producent rolny oprócz własnych gruntów dukcji rolnej.  
posiada dzierżawy zobowiązany jest dostarczyć umowę W 2012 r. producenci rolni składali wnioski o zwrot 
dzierżawy potwierdzającą fakt użytkowania. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
Przypominamy, że roczny limit zwrotu podatku ustala się wego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresach     
jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku     od 1 do 29 lutego i od 1 do 31 sierpnia br.  W ciągu tych 
na 1 litr oleju napędowego, liczy 86 oraz powierzchni dwóch okresów do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
użytków rolnych będących w posiadaniu lub współ-wpływało łącznie 536 wniosków. Po ich rozpatrzeniu 
posiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji dwukrotnie do Wojewody Małopolskiego został skie-
gruntów i budynków.rowany wniosek o przekazanie gminie dotacji na ten cel 

Bezpieczeństwo przy drodze krajowej nr 79

Uczestnicy spotkania 

Ewelina Mietła

 Joanna Dziwiszewska 
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W związku z przejęciem od dnia 30 grudnia 2012 roku przez Urząd Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko gminnej infrastruktury wodno kanalizacyjnej Rada Miejska Nowe 

Brzesko  uchwałą Nr XXIII/157/2012 z dnia 9 listopada 2012r.  zatwierdziła nowe 

niższe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na terenie gminy Nowe Brzesko, które obowiązywać będą od dnia 30 grudnia 2012 

roku.

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

 

Cena/stawka Jednostka 

miaryNetto z VAT

 

1

 

 

 

Grupa taryfowa 1

 

Gospodarstwa domowe, instytucje

 

użyteczności publicznej, zakłady

usługowe i handlowe

 

Cena za 1 m
3

 

odebranych

 

ścieków

 

4,82 5,20 zł/m3

2 Grupa taryfowa 2

Zakłady produkcyjne -
ścieki przemysłowe

Cena za 1 m
3

odebranych 

ścieków

16,25 17,55 zł/m3

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miaryNetto z VAT

1 Grupa taryfowa 1

Gospodarstwa domowe, instytucje

użyteczności publicznej, zakłady

usługowe i handlowe

Opłata

abonamentowa 4,20 4,54 zł/

odbiorcę/

miesiąc

2 Grupa taryfowa 2

Zakłady produkcyjne - ścieki przemysłowe

Opłata

abonamentowa

29,25 31,59 zł/

odbiorcę/

miesiąc

3 Stawka abonamentowa dla odbiorców rozliczających   się na 

podstawie norm zużycia wody

3,12 3,37 zł/

odbiorcę/

miesiąc

Stawka abonamentowa 
dla odbiorców rozliczających  się
na podstawie norm zużycia wody

Lp.
 

Taryfowa grupa odbiorców
 

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 
miary

Netto z VAT

 1  
 

 

 

 Grupa taryfowa 1

Gospodarstwa domowe, instytucje
 

 

 

 Cena za 1 m
3

dostarczonej wody
 

3,52 3,80 zł/m3

 

2

 
 

Grupa taryfowa 2

 

Zakłady produkcyjne 

 

 

Cena za 1 m
3

 

dostarczonej wody

 

3,52 3,80 zł/m3

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

 

Cena/stawka Jednostka 

miaryNetto z VAT

 

1

 

Grupa taryfowa 1

Gospodarstwa domowe, instytucje

użyteczności publicznej, zakłady

usługowe i handlowe  

abonamentowa

 

6,65 7,18
zł/

odbiorcę/

miesiąc

2 Grupa taryfowa 2

Zakłady produkcyjne -

ścieki przemysłowe

Opłata

abonamentowa

22,57 24,38 zł/
odbiorcę/

miesiąc

3 4,33 4,68 zł/

odbiorcę/

miesiąc

Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki Wystawa 

Dotyk 
Wieczności

Centrum 

Wiara i Kultura 

w Hebdowie 

serdecznie zaprasza 

na wystawę 

"Dotyk wieczności". 

Wernisaż odbył się 

26 października 

2012 roku.

Podstawowym kryterium prac 

prezentowanych na wystawie 

„Dotyk Wieczności”  jest  

piękno, w którym uobecnia się 

tajemnica Boga. 

Krypta z pięknymi malowidłami 

aniołów i symbolami kruchości 

naszego życia, naznaczona 

przez czas, który już nie ręką 

ludzką uczyniony zostawił swój 

ślad, jest podwójnie piękna 

tajemniczością Boga i człowieka 

do Niego zmierzającego.

Drugim kryterium jest tema-

tyka twórczości, która wizual-

nie próbuje ukazać nieustanne 

przekraczanie przez człowieka 

doczesności, aby znaleźć się 

choć na chwilę w Wieczności. 

 Joanna Dziwiszewska 
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- Podstawowym kryterium crum. Nawet sztuka ero- - Cisza, którą nazwałam mistrz i sekretarz Gminy     

wystawy „Dotyk Wiecz- tyczna, jeśli dotyka Sa- metafizyczną, to wewnę- i Miasta Nowe Brzesko, 

ności” - to kryterium pięk- crum, jest piękna i jest trzna postawa odcięcia się oraz przedstawiciele za-

na, w którym uobecnia się sztuką. Czas otwarcia wy- od zewnętrznego świata, rządu nowobrzeskich 

tajemnica Boga. Krypta  s ta w y  poprzedza uroczys- po to aby ujrzeć to, co jest emerytów. Jak przystało 

z pięknymi malowidłami tość Wszystkich Świętych. w ludzkim wnętrzu. Ufam, na wernisaż w Hebdowie, 

aniołów i symbolami kru- Okres ten szczególnie na- że każdy człowiek ma  n ie  z ab r ak ło  lampki dob-

chości naszego życia, na- straja nas do głębszych w sobie taką przestrzeń rego wina i słodyczy, a ku-

znaczona przez czas, który przeżyć – mówił o. Grzy- ciszy i potrzebuje w niej stosz wystawy wytrwale 

już nie ręką ludzką uczy- wacz. przebywać – mówi pani oprowadzał gości opowia-

niony, zostawił swój ślad – Aleksandra. dając o każdej pracy z taką Wystawa zorganizo-

jest podwójnie piękna ta- namiętnością, jak przysta-wana przez o. Eugeniusza Wystawę zwiedzać 

jemniczością Boga i czło- ło na prawdziwego histo-Grzywacza w Hebdowskim można nieodpłatnie do 31 

wieka do niego zmierzają- ryka sztuki. Centrum Wiara i Kultura to stycznia 2013 roku w klasz-

cego. Drugim kryterium, kolejna, trzecia już ekspo- torze hebdowskim. Przy Podsumowując, można 

to tematyka twórczości, zycja. Wcześniej prezento- smakowaniu kolejnych z całym szacunkiem pogra-

która wizualnie próbuje wane było Dziedzictwo dzieł sztuki znakomicie tulować Ojcu Eugeniu-

ukazać nieustanne prze- Zakonu Norbertanów,  p omaga wydany przez o. szowi Grzywaczowi nie tyl-

kraczanie przez człowieka oraz prace pochodzącego Grzywacza album-prze- ko olbrzymiej wiedzy z za-

doczesności, aby znaleźć z Hebdowa znanego kra- wodnik, o takim samym ty- kresu sztuki sakralnej, ale 

się choć na chwilę w Wie- kowskiego artysty Jerzego tule jak wystawa. Możemy też podziękować za przy-

czności – czytamy w zapro- Skąpskiego nazywanego się z niego dowiedzieć,  g ot o wanie w Hebdowie 

szeniu na otwarcie wysta- „Polskim Chagallem”. że swoje prace prezentują trzeciego już wernisażu. 

w Hebdowie tacy artyści, Warto też pamiętać, że Z bogactwem i różno-wy.

Wernisaż odbył się wie- jak: Adam Brincken, Mari- uduchowieni pięknymi rodnością prezentowa-

czorem 26 października ta Benke-Gajda, Maria przeżyciami, możemy po-nych prac można się bę-

2012r. w klasztornym refe- Bieńkowska-Kopczyńska, silić się w restauracji i ho-dzie zapoznać do końca 

ktarzu. Zaproszonych gości Maria Katarzyna Dietrych- telu św. Norberta, gdzie stycznia 2013r. Ci, którzy 

przywitał i słowo powital- Kuzak, Weronika Gajda, panuje miła atmosfera,      mieli tą okazję zrobić to na 

ne wygłosił o. Eugeniusz Jadwiga Gajda-Lusina, a ceny nie wytrącają nas     wernisażu byli zauroczeni.

- Niesamowite, poruszają-Grzywacz pomysłodawca    Zbigniew Gierczak, Paweł z osiągniętego wcześniej 

ce, zachwycające – to i kustosz wystawy. Legutko, Michał Lusina, stanu kontemplacji…

Eugeniusz Molski, Łukasz  - Tu z Hebdowa, drugiego Mówiąc jednym zda-najczęściej słyszane słowa 

Murzyn, Krystyna Zabo-po Tyńcu najstarszego kla- niem: KTO NIE ODWIEDZI na wystawie, zwłaszcza od 

klicka, Aleksandra Zawa-sztoru w Małopolsce pa- H E B D O W A  B Ę D Z I E  osób, które oglądały pracę 

dzińska i Maciej Zycho-trzą na nas wieki. ŻAŁOWAŁ. Czeka tam dyplomową pt. „Cisza”, 

bowiem na nas: DOTYK Wystawa, którą Państwu Aleksandry Zawadzińskiej wicz.

W uroczystym otwar- WIECZNOŚCI…prezentujemy dotyczy tegorocznej absolwentki 

ciu obok artystów prezen-współczesnej sztuki sakral- ASP w Krakowie, prezento-

tujących swoje prace nej. Jak wskazuje jej nazwa waną w podziemiach Tekst i fot. 

Arkadiusz Fularski udział wzięli m.in. bur-- Dotyk Wieczności – to klasztornych tuż obok 

jednocześnie Dotyk Sa- karceru. 

Dotyk WiecznościDotyk Wieczności
To tytuł kolejnej wystawy prezentowanej 
przez Pijarskie Centrum Kultura i Wiara, 
w krużgankach i wirydarzu ponorbertańskiego XII. 
wiecznego zespołu klasztornego w Hebdowie
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W Narodowym Starym Tea- powiedziała nam Ewa Warta- składających życzenia nie za- w kurii biskupiej w Krakowie    
brakło krakowskich kwiacia- z kardynałem Karolem Woj-trze w Krakowie, odbył się Śmietana prezes Fundacji 

uroczysty Koncert Jubileuszo- „Czardasz”. rek, które przekazały piękny tyłą uczcił też prof. Czesław 
Podczas wieczoru, który wy z okazji dziesięciolecia kosz z 60. różami, a restaura- Dźwigaj wykonując okoliczno-

Fundacji „Czardasz” i 60. lat prowadził red. Jacek Chodo- cja „Wierzynek” zaprosiła ściowe tondo, czyli okrągłą 
kapłaństwa pochodzącego      rowski wystąpili znani kra- wszystkich do degustacji pysz- płaskorzeźbę z podobizną 
z Nowego Brzeska Księdza kowscy muzycy i aktorzy: nego 60. kilogramowego „tor- księdza infułata. 
Infułata Jerzego Bryły. Anna Polony,  Jolanta Kowal- tu z infułą”. - Jestem bardzo wzruszony 
 Impreza odbyła się wieczo- dzisiejszą uroczystością. Ser-ska, Krystyna Man Li Szcze- Gratulacje i życzenia w 
rem 29 października 2012 r.    pańska, Ewa Warta -Śmieta- decznie dziękuję wszystkim za imieniu rodzinnego miasta 
W Narodowym Starym Tea- na, Małgorzata Westrych, An- przybycie, życzenia i gratu-Nowe Brzesko Jubilatowi 
trze im. Heleny Modrzejew- lacje. Szczególne podzięko-drzej Lampert, Łukasz Lech, złożyli samorządowcy w oso-
skiej w Krakowie. Wzięło w wania kieruję do pani prezes Tadeusz Malak, Jerzy Nowak, bach: Arkadiusz Fularski se-
niej udział wielu zacnych goś- Ewy Warta-Śmietana za przy-Jakub Oczkowski, Jerzy Trela, kretarz miasta, Józef Krosta 

gotowanie tego przepiękne-
go koncertu. Dziękuję wszyst-
kim aktorom i muzykom, że 
zechcieli swoimi występami 
uświetnić to dzisiejsze spot-
kanie – mówił ks. Jerzy Bryła, 
który urodził się 24 maja 1928 
roku na ulicy Lubelskiej w 
Nowym Brzesku (dzisiejszy 
dom państwa Elżbiety i Ta-
deusza Fularskich). 

Dodajmy, że kiedy mały 
Jureczek miał zaledwie mie-
siąc swojego życia, kiedy Jego 
rodzice Alicja i Feliks Bryło-
wie, jako nauczyciele i wycho-
wawcy w nowobrzeskiej szko-
le, brali udział wraz z ucznia-
mi, w pierwszym Zjeździe 
Poetów Polskich (m.in. Tu-
wim, Staff, Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska), organizo-
wanym przez hrabiego Hiero-
nima Morstina w Pławowi-
cach (Gmina Nowe Brzesko). 

Przesiąknięty wysoką kul-
turą wyniesioną z domu ro-ci,  w tym: ambasadorowie, Tadeusz Szybowski. Ten ostat- radny miejski i Dominika Re-
dzinnego (rodzice prowadzili profesorowie, adwokaci, no- ni przedstawił życiorys księ- sil-Molo z samorządu Gru-
w Nowym Brzesku m.in. teatr, tariusze, biznesmeni, artyści, dza infułata Jerzego Bryły, szów. W imieniu Stowarzy-
w okresie międzywojennym) przedstawiciele administracji podkreślając miejsce urodze- szenia Przyjaciół Ziemi Nowo-
ks. Jerzy Bryła został pod rządowej i samorządowej. nia - miasto Nowe Brzesko. brzeskiej życzenia przekaza-    
koniec lat sześćdziesiątych - Jako, że nasze losy od sa- Po koncercie przygotowa- li przedstawiciele zarządu       
ubiegłego wieku Duszpaste-mego początku są związane      nym przez Fundację „Czar- w osobach: Irena Fularska, 
rzem Artystów Krakowskich. z osobą Duszpasterza Artys- dasz”, przyszedł czas na skła- Jacek Zawartka i Jan Chojka. 
Jubilat sprawuje nieprzer-tów Ks. Infułata Jerzego Bryły, danie życzeń. Jako pierwszy, Obecna była również delega-
wanie od ponad czterdziestu który w tym roku obchodzi życzenia przekazał Jerzy Mil- cja z miasta Wiśnicz i gminy 
lat opiekę nad krakowskimi sześćdziesiątą rocznicę posłu- ler wojewoda małopolski, Igołomia-Wawrzeńczyce. 
artystami, a Ci odpłacili mu gi kapłańskiej, dlatego posta-

dziękując infułatowi m.in. „za Piękny jubileusz znanego wzruszającym koncertem,       nowiliśmy połączyć te dwie 
ciepło, życzliwość i dobroć”. krakowskiego hierarchy, który z okazji pięknego Jubileuszu. uroczystości i nasz wieczór 

Wśród kilkudziesięciu osób przez wiele lat pracował          Arkadiusz Fularski zadedykować Jego osobie – 

Tondo i tort z infułą
60 lat Kapłaństwa Księdza Inf. Jerzego Bryły

60 lat Kapłaństwa Księdza Inf. Jerzego Bryły
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„Suchcice i okolice”, która 
uświetniła znakomitym 
(opinia Państwa Hajduga) 
koncertem IX. Dzień Piel-
grzyma. 

Wśród przybyłych gości 
nie zabrakło osób zasłużo-
nych dla Ziemi Nowobrzes-
kiej w osobach: mec. Józef 
Olszewski, adiunkt Alfred 
Bednarski, Barbara i Zenon 
Hajduga, Maria i Jarosław 
Musiał. Obecni byli samo-
rządowcy z Małopolski,     
w tym starosta Zbigniew 
Wójcik, radny powiatowy 
Edward Fryt, burmistrz 
Grzegorz Czajka z Nowego 
Brzeska, wójt Józef Rysak     
z gminy Igołomia-Waw-
rzeńczyce, wójt Wiesław 

Uroczystość upamię- go, wzbogaconą o wspom- Dokładnie 60. lat później, Rudek z Koniuszy, Jan Sro-
tnia przekazanie w 2004. nienia z  pielgrzymek  p rz ew o d ni cz ył na Ziemi ga przewodniczący Rady 
darów do Hebdowa przez (w tym dziecinnych wraz   N o wobrzeskiej mszy świę- Miejskiej Nowe Brzesko, 
papieża Jana Pawła II w po- z rodzicami) do Hebdowa tej odpustowej w Hebdo- wielu radnych i sołtysów     
staci piuski papieskiej i ró- wygłosił pochodzący z No- wie, w dniu 29 czerwca z Małopolski oraz wielu 
żańca za pośrednictwem wego Brzeska ks. inf. Jerzy 2012r. zacnych gości z okolic 
ks. inf. Jerzego Bryły. Bryła, z którym zebrani - Ten medal, to skromny bliższych i dalszych. 

Mszy świętej koncele- modlili się o rychłą kano- wyraz naszej ogromnej Uroczystość zgroma-
browanej, w której udział nizację Jana Pawła II. wdzięczności dla Księdza dziła rekordową ilość 34. 
wzięło dziewięciu księży Infułat poświęcił figurę,  In f uł at a za wielkie serce pocztów sztandarowych 
przewodniczył ks. inf. Jerzy a następnie różańce dla dla nas – mówił ks. Józef. PSL, OSP, SPZN i LOK. 
Bryła. Księża biorący udział dzieci, które za kilka mie- Obdarowany pozłacanym Wśród, jak zawsze licznie 
w koncelebrze obok ks. sięcy przystąpią w tej pa- medalem Ks. Inf. Jerzy przybyłych druhen i dru-
Jerzego to: prowincjał Oj- rafii do I. Komunii Świętej. Bryła, wieloletni kapelan hów nie zabrakło przedsta-
ców Pijarów, proboszczo- W imieniu wiernych krakowskiego Bractwa wicieli OSP z gmin: 
wie z Proszowic (dziekan), modlitwę niesioną sercem Kurkowego, przekazał na Drużbice (osiem jednostek 
Kościelca, Sierosławic, He- wyraziła Ewa Taff z Heb- ręce ks. Józefa, symbol i pięć pocztów sztandaro-
bdowa, Kapelan Małopol- dowa mówiąc m.in. …„Dziś Bractwa, czyli pozłacanego wych) Radziemice, Pałecz-
skich Strażaków, ks. rektor niejako zstępujesz z ponad 24. karatowym złotem nica, Proszowice, Koniu-
z Rakowic, dyrektor CWiK ołtarza w swej nowej bliź- kura, jako wotum dla Mat- sza, Koszyce, Drwinia, 
w Hebdowie. niaczej figurze, poświęco- ki Bożej. Igołomia Wawrzeńczyce     

Zebranych gości trady- nej przez Twojego wielkie- Pielgrzymka zgromadz- i Nowe Brzesko.
cyjnie przywitali w imieniu go czciciela”… iła rzesze pielgrzymów. W mundurze galowym 
organizatorów Ks. Józef    O bchodzący w tym ro- Wśród znaleźli się poseł na górnika obecny był Marek 
z Hebdowa wraz z Arkadiu- ku 60.leci posługi kapłań- Sejm RP prof. Włodzimierz Kucharski emerytowany 
szem Fularskim. skiej ks. Jerzy otrzymał od Bernacki, a także licznie górnik z Zabrza, który w 
Nabożeństwo poprzedziła hebdowskiego proboszcza przybyła delegacja samo- darze dla Sanktuarium 
procesja, podczas której okolicznościowy medal rządowa z partnerskiej dla podarował figurkę Św. 
wprowadzona została uro- upamiętniający 600. letnią Nowego Brzeska gminy Barbary  wyrzeźbioną         
czyście przez strażaków obecność Matki Bożej  D ru ż bi ce  w  powiecie Beł- w węglu.
kopia figury Matki Bożej w Hebdowskim Sanktu- chatów. Przewodnicząca Podziękowanie za litur-
Hebdowskiej. arium. Święcenia kapłań- delegacji wójt Bożena Zie- gię i obecność na IX. Dniu 

Homilię na temat roli   s ki e przyszły infułat otrzy- lińska przywiozła do Heb- Pielgrzyma złożył zebra-
i znaczenia kultu Maryjne- mał 29 czerwca 1952r. dowa ork iestrę  dętą nym burmistrz Grzegorz 

Pozłacany kur i medalPozłacany kur i medal
Kilkaset osób zgromadził w sobotę 8 grudnia 2012r. IX. 

Dzień Pielgrzyma w Hebdowie. 

Kilkaset osób zgromadził w sobotę 8 grudnia 2012r. IX. 
Dzień Pielgrzyma w Hebdowie. 

Hebdów 8 grudnia 2012 – IX 
Dzień Pielgrzyma

c.d. na str 13
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Czajka zapraszając w imie-

niu organizatorów na go-

rącą herbatę do CKiS w 

Hebdowie. Życzenia świą-

teczne zebranym złożyli ks. 

kpt. Władysław Kulig, jak     

i dziekan dekanatu proszo-

wickiego ks. Antoni Soko-

łowski. 

- Wszystkim zebranym z 

serca Bóg zapłać za dzisiej-

sza wspólną modlitwę. Już 

dziś zapraszam za rok, na 

X. Jubileuszowy Dzień Piel-

grzyma – mówił ks. Józef, 

który tradycyjne przygoto-

wał dla wszystkich obec-

nych okolicznościową 

kartkę upamiętniającą IX. 

Dzień Pielgrzyma.

Mroźny zimowy dzień 

zachęcił pielgrzymów do 

udania się na poczęstunek 

do CKiS w Hebdowie Kolo-

nii, gdzie miejscowe KGW 

wraz z OSP Hebdów poka-

zali przybyłym co znaczy 

staropolska gościnność. 

Tekst: Arkadiusz Fularski, 

fot. Zdzisław Fularski

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada to dzień , w którym obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Była to okazja aby zorganizować spotkanie /w ramach współpracy/ z przed-
szkolakami  z miejscowego Przedszkola w Bibliotece Publicznej.

Przedszkolaki poznały historię powstania pierwszego pluszowego misia.

Istnieją dwie wersje powstania tej wspaniałej maskotki. Jedna mówi nam, że pod 
koniec 19 wieku, niejaka pani Margaret Steiff, która była chora i poruszała się na wózku 
inwalidzkim, szyła różne pluszowe  zabawki zwierzątka – między innymi były to misie. 
Wszystkie te zabawki tak bardzo się podobały, że zostały sprzedawane w różnych 
krajach na całym świecie. W związku z tym, że zapotrzebowanie rosło z roku na rok 
powstała fabryka zabawek , która istnieje do dnia dzisiejszego.

Można też spotkać się z inną wersją historii powstania sympatycznej maskotki.            
A mianowicie w roku 1902, prezydent Ameryki Północnej, wybrał się na polowanie,      
w trakcie którego został ranny niedźwiadek. Natychmiast polecił swojej służbie 
opatrzyć ranne zwierzątko. Na cześć tego wydarzenia powstał pierwowzór pierwszego 
pluszowego misia o imieniu Teddy, pochodzące od imienia prezydenta Teodora 
Roosevelta. Od tej właśnie daty 100 lat później, w roku 2002dzień 25 listopada został 
ustanowiony Światowym Dniem Pluszowego Misia.

Ponieważ spotkanie odbyło się w bibliotece, czyli w miejscu w którym znajduje się 
wiele książek także tych dla dzieci, których bohaterami są misie. Najbardziej znanym 
jest Kubuś Puchatek i jego przyjaciele, stworzony przez brytyjskiego pisarza Alana 
Milne'a. Przedszkolaki poznały także Misia Paddingtona, i bohaterów dobranocek 
takich jak Misia Uszatka oraz Colargola.  Bibliotekarka przeczytała dzieciom bajeczki pt. 
„Miś aptekarz”, oraz „Ciekawska Panda”

Grupa przedszkolaków wzięła również udział w mini konkursie wiedzy o życiu 
niedźwiedzi.  Wszystkie przedszkolaki  zostały nagrodzone za wiedzę słodkimi misiami , 
oraz malowankami o tematyce „miś”- niedźwiadek.
                                                                                                                            R. Wesołowska 

Orkiestra z Suchcic w Hebdowie

Wręczenie medalu 
dla Ks. Infułata Jerzego Bryły

Dzieci podczas spotkania z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia  
w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Brzesku
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gospodarstwie. Brzesku była wiceprzewodniczącą 

Gminnego Związku. Była działaczem 
W 1960 roku pani Józefa założyła Związku Plantatorów Tytoniu w Kra-

w Nowym Brzesku organizację mło- kowie i członkiem Rady Głównej 

dzieżową i w tym samym roku zało- Związku Plantatorów w Lublinie. 

żyła w Nowym Brzesku Koło Gospo-
Za swą pracę społeczną została dyń Wiejskich pełniąc w nim funkcję 

odznaczona: Odznaką Tysiąclecia, przewodniczącej do 1980 roku. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1987 Pełniła funkcję przewodniczącej, 
roku otrzymała Krzyż Kawalerski organizowała kursy, wycieczki, kon-
Orderu Odrodzenia Polski. W roku kursy, różnego rodzaju wystawy, do-
1976 została wpisana na Wawelu do żynki, spotkania z żołnierzami, ren-
Księgi Honorowej zasłużonych Ludzi cistami, dziećmi, kobietami. Działała 
Ziemi Krakowskiej. w Radzie Nadzorczej Kółka Rolni-
Koło PSL w Nowym Brzesku wyty-czego w Hebdowie, w Radzie Woje-
powało panią Józefę do nadania jej wódzkiego Związku Kółek i Organi-
medalu honorowego im. Wincen-zacji Rolniczych w Krakowie. Dwa ra--powiedział niegdyś H. Jackson tego Witosa. zy była na Kongresie Kółek Rolni-Brown, właśnie takim małżeństwem 

czych w Warszawie. byli Państwo Porębscy z Nowego Dziś Pani Józefa Porębska wspomi-
Brzeska przez ponad 50 lat. Pani na, że w latach 1975-1986 orkiestra 

W 1968 wstąpiła do ZSL. W marcu Józefa, to niestrudzony działacz "Lutnia" nie miała dyplomowanego 
1974 objęła po Ludwiku Cęckie-społeczny, a pan Józef całe swoje kapelmistrza, ale to nie znaczy wca-
wiczu, funkcję prezesa Gminnego życie poświęcił służbie w OSP le, że w tym czasie w ogóle nie 
Komitetu ZSL w Nowym Brzesku "Lutnia" Nowe Brzesko. Jedną z działała - kiedy w 1976 roku odszedł    
pełniąc ją do 1982 roku, kiedy to pre-najbardziej zasłużonych dla ziemi z orkiestry jej kapelmistrz Alfred 
zesem został Edward Staniszewski. nowobrzeskiej kobiet, jest pani Bednarski, opiekunem orkiestry zos-

Po utworzeniu władz powiato-Józefa Porębska, która urodziła się w tał jej mąż - Józef Bednarski. To właś-
wych w Proszowicach była radną Po-1932 roku w Nowym Brzesku. nie Józef był osobą prowadzącą 
wiatowej Rady Narodowej do 1975 

orkiestrę na różnych uroczystościach 
Pani Józefa po ukończeniu Szkoły roku i pełniła funkcję ławnika Sądu 

czy pogrzebach. "Lutnia" funkcjono-
Podstawowej wstąpiła do Związku Powiatowego, będąc równocześnie 

wała w latach 1976-1985. Był to 
Walki Młodych, gdzie pełniła wiele radną w gminie Nowe Brzesko i zas- trudny okres dla orkiestry, bywało, 

tępcą przewodniczącego Frontu Jed-odpowiedzialnych funkcji. Brała że w tym czasie w orkiestrze grało 
ności Narodowej w Nowym Brzesku. czynny udział w pracach organizowa- kilku muzyków z Grobli. Nigdy jednak 

nych przez Służbę w Polsce. W 1950 Przez 16 lat była radną i przewodni- nie odmówili oni zagrania na pogrze-
roku została skierowana przez czącą Komisji Kulturalnej przy Spół- bie czy gminnych uroczystościach     
władze powiatowe na kurs do Za- dzielni Samopomoc Chłopska w z "Lutnią" i OSP Nowe Brzesko.
kopanego. Kurs ten ukończyła z wy- Nowym Brzesku. 

nikiem bardzo dobrym i otrzymała Najstarszym żyjącym członkiem 
Od 1982 roku przez dwa lata nagrodę książkową. Marzenia zwią- seniorem z "Lutni" jest pan Witold 

pełniła funkcję przewodniczącej zane z kontynuacją nauki przerwała Doniec  z  Nowego Brzeska. 
Wojewódzkiej Rady Kobiet przy śmierć ojca w roku 1950. Józefa Po-

Ze zbiorów prywatnychWZRKiOR w Krakowie, a w Nowym rębska pozostała wraz z matką na 

Państwo Porębscy z Nowego Brzeska

„Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy: 
od znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą.”

 Józefa Porębska



W dniu 11 listopada 2012 roku    

w Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury i Promocji w Nowym 

Brzesku odbyły się obchody 94 

rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o go-

dzinie 11.00 poprzez utworzenie 

szpaleru przez poczty sztandarowe 

składające się z uczniów i kom-

batantów.

Przybyłych na uroczystości miesz-

kańców Gminy i Miasta Nowe 

Brzesko, Poczty sztandarowe, Posła 

RP Włodzimierza Bernackiego, Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej, Rad-

nych, Sołtysów, Dyrektorów Szkół, 

nauczycieli, młodzież oraz gości po-

witał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 

Brzesko pan Grzegorz Czajka.

Część artystyczną przygotowali 

uczniowie Zespołu Przedszkolno-

Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym 

Brzesku.

Poprzez recytację utworów po-

etyckich oraz narrację starali się 

odtworzyć drogę Polski od okresu lekcji patriotyzmu. Ten dzień to oka- kawa i herbata oraz dalszy ciąg 
zaborów do odzyskania niepodle- zja do spotkania się na radosnym   św  ię t owania w postaci festiwalu 
głości. Pragnęli ono zaznaczyć iż,       i wspólnym świętowaniu polskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej. W 
w tą niedzielę 11 listopada 2012 r.   niepodległości, która nas łączy, MGCKiP odbyła się również uroczys-
jak co roku obchodzimy rocznice określa nasze życiowe plany i ma- te wręczenie pucharów przez posła 
upamiętniającą Niepodległą Rzeczy- rzenia, ale jest także wielkim RP Włodzimierza Bernackiego dla 
pospolitą, ciesząc się z 94 rocznicy społecznym zobowiązaniem. finalistów zawodów strzeleckich 
odzyskania przez Polskę wolności. Po zakończeniu części artysty- zorganizowana przez LOK Nowe 
Uświadomili wszystkim zebranym, cznej wszyscy zgromadzeni udali się Brzesko . 
że obchody Święta Niepodległości, do Kościoła Parafialnego w Nowym AM-S
powinny być zarówno dla dorosłych, Na  zdjęciach: Brzesku, gdzie o godz. 12.00 odpra-
jak i dla dzieci z terenu naszej Gminy wiono uroczystą mszą św. za Ojczyz-
zawsze jedną z najpiękniejszych nę z udziałem kilkunastu pocztów 

sztandarowych z całej gminy oraz 

władz samorządowych. Po mszy 

świętej wszyscy zebrani uroczystym 

przemarszem przeszli na ulicę Kra-

kowską, aby złożyć biało-czerwone 

kwiaty pod obeliskiem upamiętnia-

jącym bohaterów nowobrzeskiego Na dole - Uczniowie Zespołu 
powstania lipcowego w roku 1943. Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjal-

Po powrocie do Centrum Kultury nego w Nowym Brzesku podczas 
na wszystkich uczestników listo- akademii z okazji 94 rocznicy odzys-
padowego święta czekał ciastka, kania przez Polskę niepodległości .  

U góry -  Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko Grzegorz Czajka, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan 

Sroga, Radna Rady Miejskiej Danuta 

Czechowicz składają hołd bohat-

erom nowobrzeskiego powstania 

lipcowego, które miało miejsce        

w roku 1943.

OBCHODY 94 ROCZNICY 
odzyskania przez Polskę 

NIEPODLEGŁOŚCI

46/2012
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Gimnazjaliści na tropie 
małopolskich zabytków

Gimnazjaliści na tropie 
małopolskich zabytków

Uczniowie Gimnazjum im. Polskich wanego w połowie XIX wieku drewnia- wykorzystaliśmy dla spopularyzowania 

nego domu, którym obecnie mieści się wśród młodzieży dziedzictwa kulturo-Odkrywców i Podróżników w Siero-
muzeum biograficzne Jana Matejki. wego własnego regionu. Do gry tereno-sławicach odnieśli sukces w finale 

wej zostali zaproszeni wszyscy uczniowie Kolejnym przystankiem na trasie projektu „Małopolskie Drewnograje”, 
klas pierwszych naszego gimnazjum,       była Lipnica Murowana, zajmująca wyją-którego organizatorem było Stowa-
a zaproponowaliśmy spotkanie z prze-tkowe miejsce na szklaku architektury rzyszenie „Szersze Horyzonty” przy 
szłością i dniem dzisiejszym kompleksu drewnianej. Tutaj szukali śladów orygi-wsparciu finansowym Województwa 
kościelno-klasztornego w Hebdowie, nalnej architektury, próbowali dotrzeć Małopolskiego. W kategorii szkół gimna-
nazwanego przez Ludwika Hieronima do informacji o ważnych datach w hi-zjalnych zajęliśmy trzy punktowane 
Morstina „jednym z najpiękniejszych storii wsi i podążali topem skarbu, miejsca – pierwsze, drugie, oraz 
klejnotów ziemi krakowskiej”. którym okazał się  drewniany kościółek wyróżnienie – na 16 startujących mało-

cmentarny św. Leonarda, wpisany na polskich gimnazjów. Komisja konkurso-
Listę UNESCO. Gra, której nadaliśmy tytuł: „Klasztor wa doceniła także naszą prezentację        

Hebdowie – perła naszego regionu”, z realizacji działań promujących zabytki 
W Sądeckim Parku Etnograficznym wymagała od jej uczestników umie-przy wykorzystaniu aktywnych form.

prowadzili poszukiwania w labiryncie jętności rozpoznawania charaktery-
obiektów (domy, zabudowania gospo- stycznych elementów architekto-  Głównym celem projektu było zachę-
darcze, dwór szlachecki, tartak, młyn, nicznych, Widzy na temat historii koś-canie do poznawania zabytków i ta-
folusz, świątynie różnych obrządków cioła i klasztoru oraz jego najcen-jemnic różnych regionów Małopolski ze 
chrześcijańskich), reprezentujących bu- niejszych zabytków.szczególnym uwrażliwieniem na walory 
downictwo i kulturę wszystkich grup 

krajobrazowe i kulturowe Małopol-
etnicznych zamieszkujących niegdyś Nasze przedsięwzięcie udało się skiego Szlaku Architektury Drewnianej. 
teren Sądecczyzny. W nowosądeckiej bi-

Chodziło również o wypromowanie zrealizować dzięki pomocy 
bliotece grupa uczestniczyła też w grze 

nowych sposobów poznawania zabyt- proboszcza hebdowskiej parafii planszowej :Włóczykije Drewniaki”.
ków – poprzez aktywne zdobywanie  Drugi etap naszych działań nastąpił – ks. Józefa Ostręgi oraz 
informacji i umiejętność kreatywnej po powrocie z wycieczki. Jej uczestnicy dyrektora Centrum Wiara 
obserwacji otoczenia. przedstawili zdobyte doświadczenia                

i Kultura  W ramach projektu nasi uczniowie i wiedzę, przygotowując dla swoich 
ks. Eugeniusza Grzywacza.wzięli udział w działaniach edukacyjnych kolegów prezentację multimedialną 

– grach terenowo – przestrzennych,  (pokaz slajdów z najważniejszych eta-
 Ich otwartość i życzliwość przyczyniły się tematycznych i poszukiwawczych – przy pów zmagań konkursowych) oraz 
do tego że młodzi ludzie  z wielkim wybranych obiektach. wystawę fotografii.
zainteresowaniem poznawali uroki           W Nawym Wiśniczu, dzięki kreatyw-
i zgłębiali tajemnice klasztoru i jego nym działaniom, odkrywali niezwykłe Zdobyte na wycieczce umiejętności   
otoczenia.walory dworku ”Koryznówka” –zbudo- z zakresu „aktywnego” zwiedzania 

18
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Praca naszych uczniów i ich opieku- otoczeniu są rzeczy  równie 
nów została wysoko oceniona podczas cenne i godne uwagi. 
konferencji podsumowującej projekt 

„Małopolskie Drewnograje”. W dniu 20 
Zrozumieli też zapewne, jak ważne dla listopada 2012 roku w budynku Arteteki 
osiągnięcia sukcesu jest zaangażowanie, – Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Kra-
odpowiedzialność za grupę, umieję-kowie zwycięskie zespoły odebrały 
tność współpracy w zespole oraz – dyplomy i nagrody.
ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.      

A także – że poprzez zabawę i przeżycie 
 Udział w projekcie przyniósł łatwiej i przyjemniej zdobywać wiedzę      

też innej efekty. Nasi uczniowie z różnych  dziedzin.

Nauczyciel uczestniczący w projekcienie tylko mieli okazję poznać 
szkola@sieroslawice.pl  kilka najcenniejszych zabytków 

Na zdjęciach: Małopolski, ale jednocześnie 
Gimnazjaliści z Sierosławic dostrzec, że w najbliższym 

na tropie małopolskich zabytków

19

Konkurs adresowany był do uczniów Podstawowej w Mniszowie.W dniu 16 listopada 2012 
klas IV-VI szkół podstawowych oraz roku w Centrum Kultury 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-uczniów klas gimnazjalnych. Jego ce-
i Wypoczynku mali dyplomy uczestnictwa a la-lem jest kształtowanie związków 

ureaci dodatkowo nagrody książ-emocjonalnych z tradycją lokalną w Proszowicach odbył się 
kowe.oraz upamiętnienie i propagowanie coroczny Powiatowy 

twórczości rodzimego pisarza, jakim 
Konkurs Recytatorski

był Ludwik Hieronim Morstin.  Każdy Warto tu również dodać, 
 im. Ludwika Hieronima uczestnik w trakcie 5 minutowego że Kamil Koral zdobył również 

występu zaprezentował wiersz oraz Morstina. I miejsce w roku ubiegłym. 
fragment prozy.

Przez ostatnie trzy lata brał też udział 
Szkołę Podstawową w Mniszowie 

w finale konkursu recytatorskiego „ 
reprezentowali:

Oczarowani bajką” i zawsze stawał 
- Patrycja Skrobacz, uczennica klasy 

na podium. Życzymy mu dalszych 
VI

sukcesów w tej dziedzinie!!!
- Kamil Koral, uczeń klasy V

Uczennica A. Biernacka z klasy 6 b 

walczyła o miejsce w konkursie re-
Komisja konkursowa miała trudny 

cytatorskim na etapie powiatowym.
„orzech do zgryzienia”, gdyż poziom 

 
był wysoki i wiele osób pięknie 

Oto wyniki. Szkoły podstawowe: 
zaprezentowało utwory wybrane 

1. ex eguo Kamil Koral i Klaudia 
przez siebie i opiekunów.

Wieczorek, 
Ostatecznie ogłoszono laureatów.

2. Bartosz Szafrański, 
Wśród uczniów szkół podstawowych 

3. Zuzanna Bujak. 
dwa równorzędne pierwsze miejsca 

Wyróżnienia: Aleksandra Biernacka, 
otrzymali: 

Jakub Bąkowski i Marcelina Kura.
Zuzanna Bujak z ZS w Ibramowicach

G. P.
oraz Kamil Koral ze Szkoły

P O W I ATO W Y  KO N K U R S  R E C Y TATO R S K I
im. Ludwika Hieronima Morstina w Proszowicach

Kamil Koral ze Szkoły Podstawowej 

w Mniszowie, zdobywca I miejsca 

w powiatowym konkursie 

recytatorskim im. L. H. Morstina 

w proszowickim Domu Kultury. 

Zwycięstwo ucznia Szkoły Podstawowej w Mniszowie

46/2012
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Były to zajęcia interdyscyplinarne, roz-
wijające umiejętność łączenia wiedzy      
z różnych dziedzin, zdolności myślenia 
logicznego, matematycznego. Zdobytą 
wiedzę uczniowie uzupełniali doświad-
czeniami zdobytymi na zajęciach poza 
terenem szkoły oraz poprzez wycieczki 
krajoznawcze.

Kolejnymi zajęciami, które realizowa-
liśmy z naszymi uczniami były Warsztaty 
ICT realizowane w 10-osobowym zes-
pole. Ich celem z kolei było zwiększenie 
dostępu do nowoczesnych technik 
zdobywania i przetwarzania informacji. 

To już czas na podsumowanie działań przeznaczonych do realizacji tego pro- Zakres tematyczny to uczenie się z wy-
projektu. W grudniu realizowane są w jektu. Formy pracy były zmienne; praca korzystaniem ICT, obsługa programów 
naszej szkole i jednocześnie gminie, indywidualna, praca w zespołach oraz informatycznych, metody autopre-
ostatnie zajęcia projektu Azymut na zentacji  poprzez zakładanie stron www, praca całych grup.
wszechstronną edukację. blogów, profili...Z pewnością zajęcia wpłynęły do-

Jako opiekunowie poszczególnych datkowo na poprawę relacji interperso-
zajęć i opiekunowie beneficjentów  OSWAJAMY TALENT JĘZYKOWY to nalnych uczestników z nauczycielami 
mamy pewność, że  zrealizowaliśmy cele zajęcia zrealizowane w grupach  również oraz pozostałymi uczniami w swoich 
projektu oraz w dużej mierze spełniliśmy 10 osobowych. Przeznaczone były dla klasach, a także poprawiły wyniki nau-
oczekiwania uczniów i ich rodziców. dzieci uzdolnionych językowo zarówno czania u poszczególnych uczestników 
Projekt  trwał od stycznia 2011 i  za- młodszych jak i tych starszych. zajęć. O atrakcyjności i potrzebie tych 
kończy się grudniu 2012 roku. zajęć dla uczniów świadczyła wysoka Tu uczniowie doskonalili porozumiewa-

Głównym celem projektu było frekwencja przez cały okres zajęć. nie się i sprawniejsze pisanie w j. angiel-
wzmocnienie atrakcyjności procesu skim poprzez warsztaty, dramę, prezen-
kształcenia oraz jakościowa zmiana       tacje, komunikację internetową, pro-Aktywne uczestnictwo dało 
w funkcjonowaniu 3 szkół podstawo- gramy multimedialne.uczniom szansę na rozwijanie 
wych w naszej gminie. Zaś główny cel 

własnych potencjałów realizowany był poprzez cele szcze- Zajęcia taneczne INSTALACJE TANECZNE 
intelektualnych i artystycznych.gółowe. zrealizowano z grupą 12 osobową. 

Zakładały one m.in. wyrównywanie Uczestnicy pod okiem nauczyciela-
Działania w ramach projektu to szans edukacyjnych dla dzieci potrze- instruktora wyszukiwali informacje na 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze bujących pomocy, terapię pedagogiczną temat wybranego tańca ludowego 
B A D A M ,  W I E M ,  R O Z U M I E M  oraz  rozwijanie zainteresowań i uzdol- jednego z krajów Unii Europejskiej, 
realizowane w grupach 8-osobowych nień matematyczno-przyrodniczych, poznawali jego kulturę ucząc się tego 
zarówno dla uczniów młodszych, jak         językowych, sportowych, komunikacji tańca. Zwieńczeniem ich pasji było 
i starszych. Dzieci uzupełniały braki multimedialnej i tanecznych. przygotowanie się do występów i ich 
edukacyjne z zakresu nauk matema-W zajęciach uczestniczyli uczniowie  prezentowanie podczas różnorodnych 
tyczno-przyrodniczych i języka polskie-zgodnie z promowaniem zasady rów- imprez środowiskowych oraz między-
go, poznawały metody uczenia się i pla-ności szans i płci. Rekrutacje przepro- szkolnych przeglądów.
nowania swojego czasu. Działania te wadzano zgodnie z regulaminem i wy- Zajęcia sportowe W ZDROWYM CIELE 
miały za zadanie zmniejszyć ich dys-mogami projektu. Do grup zgłaszano ZDROWY DUCH zrealizowano w  14-to 
proporcje edukacyjne, wpłynąć na zarówno uczniów posiadających orze- osobowym zespole. Celem działań tych 
wzrost ich samooceny, rozwinąć myśle-czenia i opinie z poradni psychologiczno- zajęć było wzmocnienie rozwoju 
nie logiczne, uzupełniać braki wiedzy, pedagogicznych, uczniów osiągających psychofizycznego dziewcząt i chłopców, 
rozwijać umiejętności...niskie wyniki w nauce, mających różno- którzy  pod   okiem   koordynatora  dbali

Zajęcia pozalekcyjne KONFRONTACJE rakie problemy, jak i uczniów mających 
NAUKOWE realizowane były w grupach     różnorodne uzdolnienia i zaintereso-
10-osobowych. Ich celem było rozwi-wania.
janie zainteresowań z zakresu nauk W celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzy-
matematyczno-przyrodniczych. Bene-stano wiele pomocy projektu, m.in. gry 
ficjenci wykonywali  projekty grupowe dydaktyczne i logiczne,  laptopy, tablice 
wykorzystując nowoczesne środki interaktywne, plansze demonstracyjne, 
zdobywania i przetwarzania informacji. lupy, mikroskopy, oraz wiele pomocy 

Azymut na wszechstronną Azymut na wszechstronną edukację
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o swój rozwój fizyczny oraz utrwalali 

nawyk zdrowego i aktywnego spędzania 

czasu pozalekcyjnego.

Kolejne działania w ramach Azymutu 

to opieka pedagogiczna MAŁE META-

MORFOZY. Tutaj głównie kładziony był 

nacisk na indywidualną pracę pedagoga 

z dzieckiem. Wybrany uczeń z uwagi na 

swoje dysfunkcje, zagrożeniem wyklu-

czenia z grupy rówieśniczej lub posiada-

jący  problemy w odnalezieniu się w 

aktualnej rzeczywistości, był otoczony 

fachową pomocą pedagoga szkolnego. 

Jego dyspozycyjność wobec dziecka była 

wielkim atrybutem sukcesu ucznia.

LABORATORIUM SZEŚCIOKOŁOWE to 

działania, które miały za zadanie po-
Ten film adresowany będzie czeń, bezpośrednich obserwacji, ekspe-kazać uczniom jak zastosować nabytą 
do szerokiej rzeszy widzów rymentów i wielu wcześniej opisanych wiedzę podczas praktycznych zajęć w 

działań, pomogliśmy uczestnikom tego województwa małopolskiego. 
terenie. Zrealizowano 2 pięciodniowe 

projektu poznać i zrozumieć zjawiska 
obozy naukowe: w Sudety i nad Morze 

przyrody, rozwijać myślenie krytyczne, Dziesiątka uczestników projektu          Bałtyckie. Odbyły się również  jedno-
analityczne...                          z klas IV-VI zamieniła się w „aktorów”, dniowe wyjazdy edukacyjne. Dzieci 

Dzięki doposażeniu szkół w nowo- którzy na potrzeby filmu stanęli przed odwiedziły Park Jurajski w Bałtowie, były 
czesne pomoce i środki dydaktyczne,  profesjonalnymi kamerami.

w Polskim Krasie, zwiedziły Kurozwęki 
mamy możliwość modernizować i wzbo- Z pewnością obecność telewizji  wpły-

wraz z hodowlą bizonów amerykań-
gacać szkolną bazę dydaktyczną, która     nęła na dodatkową promocję naszej 

skich, zwiedzały Jaskinię Raj, odbyła się 
z kolei umożliwi efektywną realizację szkoły! 

również dwudniowa wycieczka do 
podstawy programowej w dalszych la- Nowe kwalifikacje zdobyte przez nas 

Warszawy. 
tach pracy dla kolejnych uczniów naszej nauczycieli podczas realizacji tego  
szkoły. Nauczyciele realizujący zajęcia projektu będą z pewnością wykorzysty-

Wyjazd do Warszawy pomógł pozalekcyjne w ramach Azymutu nabyli wane w dalszej pracy szkoły.
doświadczenie związane z zarządzaniem My, realizatorzy tego projektu odczu-poznać korzenie naszej 
projektami edukacyjnymi. wamy dużą satysfakcję bycia nauczy-cywilizacji i wynalazki, które 

Mamy pewność, że i rodzice zmienili cielem. Nauczycielem, który przedsta-zmieniły świat oraz przełomowe 
sposób patrzenia na naszą szkołę - dzięki wia bogatą ofertę swojemu uczniowi        

daty w dziejach ludzkości. ciekawej ofercie edukacyjnej zapropo- i to w tak małej miejscowości, jaką są 
nowanej ich dzieciom Sierosławice

Inne wycieczki wzbogaciły wiedzę Dzięki realizacji tego projektu szkoła        I już wiemy, że gdy zakończy się projekt – 
historyczną, kulturową... z pewnością zyska lepsze efekty pracy nie zakończą się działania nauczycieli        

Każda wycieczka proponowała nauczyciela  z dziećmi. Bo przecież miło i uczniów. Będziemy wychodzić z ofertą 
ciekawą ofertę edukacyjną oraz re- jest pracować z wykorzystywaniem edukacyjną podczas dodatkowych zajęć 
kreacyjno-turystyczną i co ważne dla bogatej oferty pomocy dydaktycznych; pozalekcyjnych, w ramach dodatkowych 
naszych podopiecznych… nieodpłatną. najnowszych tablic multimedialnych, godzin tzw. kartowych. 

Podczas każdego wyjazdu  odkry- elektronicznego mikroskopu, kamery       
waliśmy „tajemnice świata” lub oglą- i aparatów fotograficznych itp. Wiele Grono pedagogiczne
daliśmy technologiczne nowinki. atrakcyjnych pomocy przedstawia też Na zdjęciach: Młodzież podczas działań  
Najważniejsze było to,  że każdy mógł oferta pracy z językiem angielskim. w ramach Azymutu
wszystkiego spróbować, dotknąć,  doś-

wiadczyć, poznać. Wycieczki  dużo nas Zwieńczeniem podsumowania dzia-
nauczyły, ale nie tylko dlatego te wyjazdy łań projektu w naszej szkole, była 
były naprawdę udane - mogliśmy wspól- obecność pracowników telewizji. W ra-
nie spędzić czas, porozmawiać i po- mach projektu Azymut na wszech-
żartować, poznać się lepiej, polubić... stronną edukację nakręcono spot 

Jako koordynatorzy poszczególnych reklamowy, którego zadaniem będzie 
zajęć, poprzez wprowadzenie aktywi- propagowanie innowacyjności działań 
zujących metod nauczania, doświad- dydaktycznych. 
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 Dnia 27.11.2012r. obcho- konika. Uczniowie gimnazjum chóralne odśpiewanie piosenki 

dziliśmy w naszej szkole Dzień zabrali nas w świat klasycznych „Wlazł kotek na płotek”, zrobienie 

Życzliwości. Z tej okazji po raz dru- wierszy Brzechwy. czapki z gazety oraz slalom-gigant 

Klasa „0” przedstawiła zabaw-gi odwiedził nas zespół „Krako- między krzesełkami. 

ną piosenkę „Przepis na babkę Zacięta rywalizacja sprawiła, że wiacy” z Ośrodka Szkolno-Wy-

życzliwości”. Maluszki w ol- nie wyłoniono zwycięzcy -  chowawczego w Bochni.

Tegorocznym hasłem prze- brzymich czapkach kucharskich, wszystkie grupy nagrodzone zo-

wodnim były słowa: „Przez ży- mieszające trzepaczkami „skła- stały słodkimi upominkami.

czliwość do serca”  oraz piosenka dniki” ciasta stanowiły rozczula-

„Ludzki gest” Drużyny Libera. jący widok.  Gromkie brawa i salwy 

śmiechu były dowodem 
W trakcie wspólnej zabawy Odbyły się również zabawne 

aplauzu ze strony widowni. 
goście po raz kolejny uświetnili konkurencje. Cztery grupy mie-

ten dzień występem muzyczno- szane ( z obydwu szkół ) otrzymały 
Na zakończenie występów 

tanecznym, w cudownej oprawie zadania do wykonania. Było to 
wszyscy odtańczyli  „Kaczuchy” 

strojów krakowskich. Nie zabra- między innymi zjadanie plasterka 
oraz kilka innych żywiołowych 

kło występu malowniczego  Laj- cytryny z uśmiechem na twarzy, 
tańców. Słodki poczęstunek był 

miłym podsumowaniem Dnia.

 „Podzielić się nadzieją, pomóc 

przezwyciężyć łzy – inwestowane 

dobro wróci, więc warto dobrym 

być. Jest wielu takich ludzi, któ-

rym dane było mniej - więc 

spieszmy ich kochać, pamiętajmy 

zawsze o tym, że ludzki gest         

to może zmienić”.   

Grono pedagogiczne 

Dzień życzliwości 

„Mówią: świata się nie 
zmieni, ale coś w tym 
jednak jest, że naj-
silniejszą bronią bywa 
zwykły, ludzki gest. 
I każdy ma to w sobie, 
tak niewiele trzeba 
nam, by wygrać każdą 
bitwę; wiemy, 
o co tu się gra”.

Młodzież podczas dnia życzliwości

Gazeta Nowobrzeska
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Spotkanie, które zostało zorganizo- coraz bardziej popularna w naszym    Zapraszam  wszystkich również do 

wane  ma na celu przede wszystkim regionie (już ponad 2 tys. hektarów   o glądania poletka demonstracyj-

przybliżyć najnowsze trendy panu- w samym powiecie proszowickim). nego, które mieści się w bezpośred-

jące w uprawie kukurydzy oraz Bezpośredni wpływ na to ma na nim sąsiedztwie firmy CHEMIROL. 

sprawdzić potencjał m.in: odmian pewno klimat jaki tutaj panuje jak  U  m i e śc iliśmy tam 16 odmian kuku-

kukurydzy firm R.A.G.T , MAISADOUR i również ceny rynkowe, które od 4 lat rydzy R.A.G.T i MAISADOUR które 

, FN AGRO, środków ochrony roślin są bardzo korzystne i pomagają du- zostały nawożone produktami YARA 

BAYER CROPSCIENCE, systemu żym oraz  średnim  gospodarstwom oraz chronione preparatami BAYER. 

nawożenia firm YARA, EVEERIS  oraz decydować się właśnie na tę uprawę. Odmiany te zostaną skoszone, zwa-

sprzętu znanych marek  VALTRA, JCB, Wprawdzie pierwsze prognozy żone i zmierzone wilgotnościo-

AGRISEM i KHUN, prezentowanego wskazują na to, iż plony w roku 2012 mierzem, a wyniki ich badań przed-

przez firmę AGRO JUREK. nie będą tak okazałe jak te rekor- stawimy na zimowym spotkaniu na 

dowe z roku ubiegłego, ale wyższa które z pewnością każdy plantator 

Z prezentowanych nowości odmian cena i mniejsza wilgotność przy otrzyma zaproszenie. 

kukurydzy na szczególną uwagę za- zbiorze powinna zrekompensować 

sługują odmiany średnio późne  Na koniec chcielibyśmy życzyć po w s ta łe  ub y tk i. 

z kolekcji firm R.A.G.T: FUTURIXX - wszystkim uprawiającym kukurydzę 

280 FAO, FISIXX 290 FAO EXXOTICA przede wszystkim sprzyjającej aury Liczę na to, iż doświadczenia 
zdobyte podczas spotkania 290 FAO, oraz kolekcji MAISADOUR: podczas zbiorów, korzystnych cen 

pozwolą plantatorom  CRISPI -  250 FAO, MAS 32F - 260 FAO, sprzedaży płodów rolnych oraz 

na podjęcie trafnych decyzji MAS 35K – 290 FAO. wszystkiego dobrego.

przy wyborze produktów 

Z roku na rok można zaobserwo- Barbara Ząbek -PZDR Proszowice,  do swojej produkcji  
wać, że uprawa kukurydzy staje się Firma Chemirol-Piekary. w przyszłym sezonie.

DNI KUKURYDZY 
W GOSPODARSTWIE PAŃSTW KŁĘBKÓW 

    Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Proszowicach oraz 
Firmy  uczestniczące w spotkaniu  w gospodarstwie  Państwa  Marioli i Wojciecha  
Kłębek,  za to, że po raz 12  zorganizowali to wspaniałe święto DNI KUKURYDZY.

Dni kukurydzy w gospodarstwie Państwa Kłębków
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Działalność LOK-u możemy po- Gidle i Szczawnicy. Zorganizowaliśmy nieprzerwanej 20-letniej działalności 
dzielić na kilka elementów. Do naj- wyjazdy na koncerty (Niepołomice, po reaktywacji  koła w 1992r.  
ważniejszych należy prowadzenie już Mazowsze), do kina i teatru (Teatr Największa w tym zasługa instrukto-
od 20. lat sportowych zawodów Stary i PWST). Organizowaliśmy Fe- rów i działaczy LOK, którzy społecznie 
strzeleckich. Pamiętajmy, że strze- stiwal Kolęd i Pastorałek. wykonują swoją pracę angażując 
lectwo jest sportem olimpijskim, a me- Wydrukowaliśmy okolicznościowe swoje siły, środki, umiejętności i czas. 
daliści stawiali swoje pierwsze kroki na śpiewniki i kartki, podkreślające naszą Instruktorzy LOK posiadają uprawnie-
strzelnicach LOK-u. Do najważniej- działalność. Bierzemy udział ze sztan- nia do prowadzenia zajęć. Dziękujemy 
szych zawodów strzeleckich w ciągu darem LOK w uroczystościach na te- wszystkim zaangażowanym w tym 
roku zaliczamy: Turniej Czterech Tarcz renie naszej Gminy. Gościmy na na- roku, w tak znaczące działania LOK-u. 
(ferie zimowe), zawody na Dzień szych zawodach i spotkaniach władze 
Dziecka, w czasie Dni Nowego Brzeska, samorządowe z Gminy i Powiatu,    Ta k  a kt yw n a działalność LOK-u nie 
w czasie Święta Plonów i z okazji a także władze Małopolskiego LOK   by ła b y  m o żliwa bez wsparcia samo-
Święta Niepodległości. i posła na Sejm RP pana prof. rządu gminnego (nagrody dla dzieci       

Na podkreślenie w tym roku za- Włodzimierza Bernackiego. i młodzieży w zawodach), któremu 
sługuje fakt, że po raz pierwszy w za- Od wielu lat dużym powodzeniem dziękujemy za życzliwość i zrozumie-
wodach strzeleckich na Dzień Dziecka cieszy się Święto Latawca, w którym nie. Dziękujemy wszystkim Państwu,    
dział wzięły wszystkie klasy ze SP Nowe udział bierze wiele dzieci wraz z ro- w tym również wielu instytucjom i za-
Brzesko, a w zawodach z okazji Dnia dzicami. Ta impreza, która przynosi przyjaźnionym organizacjom, którzy    
Niepodległości do uczniów z SP dołą- najmłodszym tyle radości, będzie w różnej formie wspieraliście działal-
czyli również Gimnazjaliści z Nowego przez LOK rozwijana i doskonalona.   n o ść LOK w 2012r. To dzięki Wam mło-
Brzeska. Oznacza to, że na stanowis- W czasie Dni Nowego Brzeska byliśmy dzież uczy się szlachetnej rywalizacji 
kach strzeleckich LOK zajęcia odbywa- organizatorami Turnieju Siatkarskiego. sportowej na strzelnicy, czerpiąc 
ło w ciągu całego roku kilkaset mło- Organizacja zrzesza 56 osób dorosłych radość z uzyskanych wyników. 
dych ludzi. Oddana przez instruktorów i 20 uczniów. Wszyscy dorośli opłacają 
LOK Nowe Brzesko w 1998r strzelnica składkę członkowską, dziękujemy za Dziękując wszystkim za wspólną 
sportowa dobrze służy młodzieży  t o.  O  s w oj ej  d zia łalności informujemy społeczną pracę na rzecz dzieci i mło-
i dorosłym już 15 lat.  na łamach gazet i portali interne- dzieży, pragnę Państwu w imieniu Za-

towych. Szczegóły znajdziemy na stro- rządu LOK, złożyć najserdeczniejsze 
Kolejny ważny element działalności nie www.afularski.zafriko.pl, w dziale życzenia zdrowych, radosnych, peł-

LOK-u to zorganizowane wyjazdy LOK. nych miłości, rodzinnych Świąt Bożego 
pielgrzymkowe i kulturalne. Wspólnie Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 
z innymi organizacjami, a zwłaszcza Rok 2012r. należał do jednych  2 0 13  R ok u .    
ZERiI, byliśmy w Licheniu, Czernej, z najbardziej aktywnych w naszej Arkadiusz Fularski – prezes LOK 

Aktywny LOK Nowe Brzesko
Mija kolejny rok aktywnej działalności Ligi Obrony Kraju Nowe 

Brzesko. Przez cały 2012r. stowarzyszenie patriotyczno-obronne, 
jakim jest LOK Nowe Brzesko służyło głównie dzieciom i młodzieży.

Finaliści zawodów strzeleckich. LOK 2012. Zawody na Dzień Dziecka.
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 Niekorzystna pogoda nie zachę- zielononóżki i pokazywanie zaborcy wnioski czekają w kolejce do Ministra 
cała do uczestnictwa w święcie, zor- swojej niezłomnej postawy w kulty- Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wpis ww. 
ganizowanym już drugi rok z rzędu. wowaniu polskiej tradycji. Obecnie produktów na Listę Produktów Tra-
Jednym ze współorganizatorów tej tę funkcję pełnią nieliczni. W powie- dycyjnych. Potraw przygotowanych 
uroczystości był Małopolski Ośrodek cie proszowickim są to hodowcy zrze- na bazie mięsa i jajek z zielononóżki 
Doradztwa Rolniczego w Karnio- szeni w Stowarzyszeniu Proszo- nie brakowało na stoiskach Kół Gos-
wicach, reprezentowany, w tym dniu, wickich Hodowców Gołębi Rasowych podyń Wiejskich. Do poczęstunku 
przez dyrektora Zbigniewa Tomaszka i Drobnego Inwentarza „Zielono- skłaniała niekorzystna pogoda i brak 
i pracowników Powiatowego Zespołu nóżka”, którego prezesem jest pan możliwości spacerowania. Wszyscy 
Doradztwa Rolniczego w Proszo- Waldemar Bucki. Znawcą zielono- uczestnicy uroczystości zgromadzeni 
wicach: Martę Zastawnik, Urszulę nóżki, który od czterech lat zajmuje byli przed sceną, obok stoisk z po-
Zemła, Barbarę Ząbek. Małopolski się ratowaniem ginących gatunków trawami i klatek z ptakami. Wśród 
Festiwal Zielononóżki, jak sama naz- drobiu w swoim gospodarstwie w punktów programu festiwalu wymie-
wa wskazuje, to święto polskiej rasy Kocmyrzowie jest Andrzej Dubiel, nić można min.: mszę świętą, po-
kur ogólnoużytkowych o nazwie emerytowany profesor Uniwersytetu święcenie zwierząt, koronację księż-
„zielononóżka kuropatwiana”. Rasa Przyrodniczego we Wrocławiu. nej i księcia zielononóżki na rok 2012-
ta została wyhodowana na przełomie 2013, konkursy i loteria fantowa oraz Jak podkreślają smakosze smak 
XIX i XX wieku. W latach 60-tych szeroki program artystyczny. Organi-rosołu jest niepowtarzalny. Natural-
ubiegłego wieku stanowiła 30% zatorzy przewidzieli nagrody dla wy-ny pokarm, jakim się żywią, ekolo-
pogłowia kur. Obecnie występuje w łonionych w trzech konkursach: na giczne warunki bytowania wpływają 
stadach zarodowych i hodowlach najładniejszą wystawę ptaków i zwie-na to, że jajka zielononóżki, poza 
amatorskich. Zielononóżka nie na- rząt, konkursie kulinarnym oraz tradycyjną funkcją żywieniową, mo-
daje się do chowu wielkostadnego. konkursie dot. kultywowania tradycji gą pełnić rolę leczniczą, gdyż oprócz 
W stadach większych niż 50 sztuk ludowych. W konkursie dot. kultywo-walorów smakowych charakteryzują 
przejawia zdolności do kanibalizmu   wania tradycji ludowych nagrodę si ę obniżonym poziomem choleste-
i pterofagii. W małych stadach (do ufundował MODR w Karniowicach.   rolu w żółtku. Jest to u zielononóżek 
własnego użytku) czują się świetnie. O oprawę artystyczną festiwalu cecha uwarunkowana genetycznie. 
Jak żartobliwie mówią hodowcy  zadbali przedszkolacy z Piotrkowic W  c ze r w cu  t eg o roku Departament 
z powiatu proszowickiego nadają się Małych, zespoły "Na Krakowską Środowiska, Rolnictwa i Geodezji 
do odrobaczania i nieselektywnego Nutę" i “Zielononóżka", Orkiestra Urzędu Marszałkowskiego Woje-
pielenia ogródka. Czy ten fakt przeko- Dęta “Sygnał" z Zielenic oraz duet wództwa Małopolskiego rozpatrywał 
nuje do ratowania tej rasy przed maturzystów z ZS w Piotrkowicach wnioski Stowarzyszenia Proszowic-
wyginięciem? Czy może jest to ozna- Małych Natalia Drozd i Michał. kich Hodowców Gołębi Rasowych      
ka patriotyzmu polskich rolników. Program artystyczny ocieplał  i Drobnego Inwentarza „Zielono-

mikroklimat imprezy.  W okresie przed I wojną światową, nóżka” o wpis tuszki i jajka zielono-
sprawą honoru polskich gospodyń nóżki na Listę Produktów Tradycyj-
było utrzymywanie w zagrodach nych. Pozytywnie zaopiniowane 

II Małopolski Festiwal 
Polskiej Zielononóżki w Proszowicach

II Małopolski Festiwal 
Polskiej Zielononóżki w Proszowicach

W niedzielę 7 października, na placu targowym w Proszowicach 
spotkali  się hodowcy i miłośnicy ptactwa domowego i drobnego inwentarza

Urszula Zemła
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41/2011

         Czy w Naszym lokalnym środowisku byłam dokładnie osiem dni. Treningi, 
znana jest sylwetka Pauli Goryckiej? zgrupowania oraz zawody wymagają ode 
Zapewne dla osób  interesujących się mnie dużego zaangażowania we wszyst-
sportem a ściślej rzecz ujmując  kolar- kie kwestie związane ze sportem (tre-
stwem górskim i szosowym - ta niezwykle ning, dieta, regeneracja, przygotowanie wówczas z bólem jaki towarzyszył mi 
zdolna i utytułowana 22-latka jest po- mentalne). Najlepiej można temu spros- przez ostatnie 8 km wyścigu. Na mecie 
stacią doskonale znaną. Bardzo głośno   ta ć  przebywając na zgrupowaniach, więc zameldowałam się na drugiej pozycji.”- 
o tej zawodniczce zrobiło się tuż przed siłą rzeczy w domu jestem tylko goś- wspomina Paula.  
tegorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi  c ie m”- mówi Paula. Od 2012 roku Po wyczerpaniu pytań, w kierunku  
w Londynie, kiedy to zastąpiła kontu- reprezentuje barwy nowej drużyny - 4F Pauli ustawiła się bardzo długa kolejka 
zjowaną Maję Włoszczowską w wyścigu e-vive Racing Team - stworzonej przez dzieci oczekujących na autograf od 
kobiet w kolarstwie górskim. A w ostat- braci Andrzeja i Zbigniewa Piątków. Jej swojej Mistrzyni. Idolka podpisywała 
nich dniach mimo napiętego harmono- trenerem od kilku lat jest Andrzej Piątek. swoje zdjęcia oraz składała swój podpis 
gramu  Paula Gorycka znalazła czas aby Największe osiągnięcia Pauli to dwu- na kamizelkach odblaskowych dzieci, by 
odwiedzić Gminę Nowe Brzesko! krotne zdobycie brązowego medalu stale o nich pamiętały podczas ruchu na 

18 października na zaproszenie Rad- Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim drodze zwiększając swoje bezpieczeń-
nej z Sierosławie Pani Agnieszki Lebidy   ( K anada 2010, Austria 2012) oraz srebr- stwo. O kamizelkach nie zapomnieli 
i jej rodziny Paula zagościła w Zespole ny medal Mistrzostw Europy w kolar- uczniowie VI klasy Zespołu Szkolno- 
Szkolno-Gimnazjalnym w Sierosła- stwie górskim (Rosja 2012). Paula Gimnazjalnego w Sierosławicach pod-
wicach. Jednym z powodów, dla których dtawała również na podium Pucharu czas wycieczki rowerowej w towarzyst-
utytułowana zawodniczka odwiedziła Świata, a na krajowym podwórku wielo- wie Goryckiej, którą zaplanowano na 
szkolne mury jest udział szkoły w pro- krotnie zdobywała koszulki i medale koniec spotkania z kolarką.
jekcie "Odblaskowa Szkoła". Akcja ta pro- Mistrzostw Polski w różnych konkurenc- Liderka kieleckiej zawodowej grupy 
paguje noszenie elementów odblasko- jach (kolarstwo górskie; kolarstwo kolarskiej 4F e-vive Racing Team poprzez 
wych wśród dzieci i młodzieży, do której szosowe – start wspólny, jazda indywidu- wizytę w Sierosławicach udowodniła,     
Paula bardzo chętnie się przyłączyła. Jako alna na czas, wyścig w górach, jazda na że nie obce są jej inicjatywy społeczne      
prezent powitalny dzieci wręczyły jej czas parami). W tym roku zdobyła po- i bardzo chętnie się w nie angażuje 
kamizelkę odblaskową. Kamizelka jak za- dwójne Mistrzostwo Polski w kolarstwie pomimo napiętego harmonogramu 
powiedziała kolarka posłuży jej przy górskim wygrywając wyścig nie tylko  z aj ęć .  W  ostatnim czasie została także  
treningach w zimie, na które ze względu w kategorii młodzieżowej, ale również twarzą ogólnopolskiej kampanii spo-
na łączenie sportu ze studiami dziennymi wśród seniorek. „Przede mną pierwszy łecznej "Uśmiech na medal". Ta akcja to 
czasem będzie  wyruszać wczesnym sezon w elicie, do którego na pewno odpowiedź na rosnący problem doty-
rankiem. przystąpię z bojowym nastawieniem” – czący wad zgryzu oraz braku świado-

Bardzo szybko okazało się, że ta ce- zapewnia kolarka. mości skutków zaniedbania jamy ustnej. 
niona w Polsce i na całym świecie zawod- Największym zaskoczeniem dla zgro- „Sama noszę aparat ortodontyczny –       
niczka ma nowobrzeskie korzenie! Jej madzonych kibiców talentu Pauli była w żaden sposób nie przeszkadza mi on     
babcia Emilia Bober pochodzi z Siero- cena jej roweru, która wynosi około w życiu codziennym, do tego oczywiście 
sławic. Fakt ten spowodował, iż stała się 30.000 złotych! Niewątpliwie pokazuje pomaga w uzyskaniu ładnego uśmie-
ona „ Naszą” Kolarką - właśnie takim to, że kolarstwo wbrew pozorom jest chu”- mówi. 
mianem  okrzyknęli  Paulę nowi kibice jej sportem wymagającym dużych nakła- Wizyta Pauli Goryckiej w Sierosła-
talentu z Zespołu Szkolno-Gimnazjal- dów finansowych. Ale przecież i w tym wicach niewątpliwie jeszcze przez długi 
nego z Sierosławic. Spotkaniu kibiców  p r z y padku pieniądze są w stosunku do czas będzie wspominana przez uczestni-
z zawodniczką towarzyszyła bardzo miła   codziennego wysiłku fizycznego, wyczer- ków spotkania. Postać dziewczyny, która 
i przyjazna atmosfera. Najmłodsi zada- pujących treningów i walki o zwycięstwo ciężko pracuje by odnieść sukces i zawsze 
wali ciekawe pytania dotyczące życia oraz ogromnej satysfakcji z osiągnięcia pomimo upadku podnosi swój rower by 
zawodowego oraz te „kłopotliwe” doty- najwyższego miejsca na podium sprawą zająć najwyższe miejsce stała się wzorem 
czące życia osobistego zawodniczki. Na drugorzędną. „Pamiętam swój start do naśladowania dla najmłodszych. Jej 
wszystkie pytania Paula wyczerpująco podczas ubiegłorocznego Pucharu cel - medal olimpijski. Życzymy więc 
odpowiedziała przybliżając tym samym Świata w RPA, kiedy to podczas upadku złotego krążka i zapraszamy powtórnie   
swoją sylwetkę. złamałam nogę. Nieświadoma złamania w nasze skromne progi mistrzynie olim-

Jest mieszkanką Suchej Beskidzkiej. jechałam dalej walcząc z przeciwni- pijską… 
„Od stycznia tego roku w moim czkami o jak najlepszą pozycję w stawce. 
rodzinnym domu w Suchej Beskidzkiej Jednak największą walkę stoczyłam Musiał Anna 

„Nasza” 
Kolarka 

Paula Gorycka
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Magia świąt w ŚDS

 Prace podopiecznych  
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gruszowie

W ostatnim czasie, w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gruszowie bardzo intensywnie 

prowadzone były zajęcia w pracowni plastycznej, 
a wszystko to za przyczyną zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Utrzymujące się siarczyste mrozy mo-
bilizują myśliwych do częstego odwie-
dzania paśników. Od początku zimy rów-
nież przedstawiciele Koła Łowieckiego 
„Cyranka” z Nowego Brzeska dokarmiają 
zwierzynę. Na zdjęciu myśliwy Witold 
Biernacki z Nowego Brzeska uzupełnia 
jeden z paśników w Gminie Nowe Brzesko.

Tekst: (AF)
Fot. Marcin Błaszkiewicz

bom i jednostkom, które pomagały dnia 31 sierpnia 2012 r. Piknik 
nam rzeczowo, bądź finansowo  In te g ra cy jn y,  w którym uczestniczyło 
w 2012 roku : ok. 150 osób . W zabawie brali udział 
- władze samorządowe Gminy i Mia- podopieczni z sześciu ośrodków,         
sta Nowe Brzesko z dwóch powiatów.  
-  Miejsko-Gminne Centrum Kultury   Ś D S Gruszów gościł przedstawicieli 
i Promocji w Nowym Brzesku Środowiskowego Domu Samopomo-
- Firma Handlowa CHEMIROL, cy z Proszowic, Wrocimowic, Koście-
Piekary jowa,Miechowa oraz Warsztatów 
-  Delikatesy PALEO - 1 , Nowe Brzesko Terapii Zajęciowej z Łyszkowic.  
-Firma Handlowa THERMAL, Stog- Za tą pomoc jeszcze raz serdecznie 
niowice dziękujemy.
-Piekarnia SZRENIAWA, D.Dąbek, 
Klimontów Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,

 W pracowni podopieczni wykony- -Firma handlowa AKNOLI, Nowe że może z niej uczynić Betlejem
wali  przeróżne ozdoby choinkowe, Brzesko Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
przecudne bombki, kartki świąteczne - Sklep spożywczo – przemysłowy  ż e  m  oże przyjąć nowo narodzoną 
oraz stroiki i różnego rodzaju choinki . w Gruszowie miłość... do tego wystarczy tylko 
Pod bacznym okiem terapeutów, - Ubój, przetwórstwo, sprzedaż wiara, nadzieja a miłość przyjdzie 
powstały ozdoby, które prezentu- mięsa i wyrobów mięsnych, Z. Klasa, sama... Radosnych Świąt życzą 
jemy na załączonych zdjęciach. Hebdów wszystkim czytelnikom, Kierownik, 

- Pani Sylwia Kubik, Mniszów pracownicy oraz podopieczni  Środo-
 Ogromnymi krokami, zbliża się wiskowego Domu Samopomocy         
Nowy Rok, przy tej okazji chcieli- Dzięki tym instytucją i osobom w Gruszowie
byśmy serdecznie podziękować oso- udało nam się min. zorganizować Anna Łanecka
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Jak już wcześniej informo-
waliśmy Szkoła Podsta-
wowa im. H. Sienkiewicza 
w Mniszowie  we  wrześ-
niu i październiku 2012 
roku brała udział w kon-
kursie „Odblaskowa szko-
ła”. 
Konkurs  ten został zor-
ganizowany przez Mało-
polski Urząd Marszał-
kowski, Małopolską Woje-
wódzką Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogo-
wego, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz 
Małopolskie Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. mających na celu wyedu- odbyło się szereg lekcji w "Odblaskowym pikni-

kowanie uczniów na  właś- poświęconych bezpie- ku", podczas którego pod-
Celem konkursu, w którym  ciwe i  bezpieczne uczest- cznemu korzystaniu z dróg sumowano działania, któ-
uczniowie naszej szkoły niczenie w ruchu drogo- oraz konkursy, które spra- re były realizowane na 
wzięli aktywny udział  było wym. Podjęto  wiele  ini- wdzały wiedzę uczniów ze terenie szkoły. Uczniowie 
zwiększenie i poprawa cjatyw, które bezsprzecz- znajomości przepisów ru- otrzymali nagrody za 
bezpieczeństwa uczniów nie wpłynęły  na zwiększe- chu drogowego. udział w licznych konkur-
w drodze  do  i ze szkoły. nie bezpieczeństwa ucz- Uczniowie mieli spotkanie 

sach. 
Na podstawie sprawozdań niów na drogach i głęboko z policjantem, przeprowa-
uczestników konkursu pomogły  w zapamiętaniu dzona została akcja „Jabł-

Są to oczywiście niektóre   
przesłanych w regulami- o obowiązku korzystania ko czy cytrynka” oraz od-

z działań podjętych przez nowym terminie do WRD przez dzieci do 15 lat  b ył  s ię  „ O db la skowy hap-
szkołę w trakcie trwania KWP  w Krakowie i opinii z elementów odblasko- pening” z hasłami propa-
konkursu. Pozostałe, rów-Naczelników Wydziału Ru- wych. Jednocześnie trzeba gu jącymi  bezp ieczne  
nie istotne i ważne zostały chu Drogowego właści- zauważyć, iż podjęte ini- poruszanie się po drogach. 
zauważone i bardzo wyso-wych miejscowo Komend cjatywy potwierdzają, iż Bez wątpienia do działań 
ko ocenione przez jury Powiatowych przyznano szkoła nie tylko uczy i wy- szkoły w zakresie propa-
konkursu „Odblaskowa poszczególnym szkołom chowuje, ale również dba gowania bezpieczeństwa 
szkoła”.punkty konkursowe. o bezpieczeństwo swoich ruchu drogowego należy 

Szkoła Podstawowa im.  u cz niów zwłaszcza w dro- również zaliczyć wizytę 
H. Sienkiewicza w Mniszo- dze do i ze szkoły. uczniów w Środowisko- Powyższe działania podję-
wie zajęła drugie miejsce     wym Domu Samopomocy te przez szkołę na pewno 
i jednocześnie została wy- w Gruszowie, podczas W ramach konkursu zwiększyły świadomość 
różniona jako najlepsza której uczniowie przeka-wszyscy uczniowie uczniów jako jednych z 
szkoła w powiecie proszo- zali wszystkim pensjonar-zostali wyposażeni wielu uczestników ruchu 
wickim. iuszom kamizelki odblas-w kamizelki      drogowego, co powinno 

kowe. 
i zawieszki przełożyć się na ich bezpie-

W czasie trwania konkursu 
odblaskowe, czeństwo na drogach.

w szkole zostało przepro- Na zakończenie konkursu 
Renata Regnowskawadzonych  wiele działań uczniowie uczestniczyli     

Już znamy wyniki konkursu 
„Odblaskowa szkoła”!

 Uczniowie podczas działań „Odblaskowa szkoła”

Gazeta Nowobrzeska
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prezentacje, konwersacje, cała do-W Szkole Podstawowej im. 
kumentacja wymagała znajomości Marii Konopnickiej w Nowym 
języka angielskiego. Stwarzało to Brzesku realizowany jest 
doskonałą okazję do wykorzystania    projekt: COMENIUS 2011-2013 
i rozwijania posiadanych przez pod hasłem: „Różni, a jednak 
nauczycieli umiejętności języko-

tacy sami!!!”. 
wych. 

  Projekt ten realizowany jest poprzez 
Pełne ręce robotywizyty studyjne zespołów nauczy-

cieli z państw biorących w nim udział. W ramach projektu Comenius 
Uczestniczą w nim nauczyciele z Pol- podejmujemy różnorodne działania   
ski (Nowe Brzesko), Portugalii, i dzielimy się swoimi doświadcze-
Czech, Litwy i Turcji. niami i inspiracjami z kolegami z za-

Projekt jest wielką szansą poz- granicy. Do tej pory uczestnikom 
nania się i integracji nauczycieli  w ra- projektu na spotkaniach w Portu-
mach Środków Europejskiego Fun- galii, Turcji i Czechach przybliżone 
duszu Społecznego udostępnianych zostały następujące tematy:
przez Fundację Rozwoju Systemu  - „Specyfika szkoły współpracującej 
Edukacji – Narodową Agencję Prog- w projekcie”: położenie szkół w re-
ramu „Uczenie się przez całe życie”. gionie, ich historia, uczniowie i na-
Fundusz ten całkowicie pokrywa uczyciele, najciekawsze wydarzenia   
koszty wyjazdów, pobytu i realizacji z życia placówki.
wytyczonych zadań.  - „Life style czyli Polska - mój kraj” 
Projekt COMENIUS stwarza duże prezentacja w języku angielskim 
możliwości rozwoju dla szkół bio- pokazująca jaka jest nasza kultura, 
rących w nim udział. Ich wykorzysta- muzyka, historia, współczesność, 
nie zależy od zaangażowania i ini- sławne osoby, znane miasta, styl ży-
cjatywy własnej nauczycieli. Cieszy-

cia, edukacja, sport, religia.
my się,  że te działania są spostrze-

- „Muzyka narodowa” poszczegól-
gane i pozytywnie odbierane przez 

nych państw biorących udział w pro-
Organy Prowadzące Szkołę, a zwłasz-

jekcie czyli nagrany przekrój polskiej 
cza Pana Burmistrza Grzegorza 

muzyki narodowej od klasyki, przez 
Czajkę.  

folklor po popularną,
Tytuł projektu „Różni a jednak 

- realizacja zadania ”Tydzień bez 
tacy sami” (We are different but the 

lności władz lokalnych, pracy i za- przemocy” (Week without Sne-
same) przybliża nam tematykę zwią-

angażowaniu nauczycieli nasza szko- ering) 
zaną z szeroko rozumianą tolerancją 

ła i Gmina Nowe Brzesko wykorzy- - realizacja zadania „Dzień toleran-
(także na niwie międzynarodowej) 

stuje niepowtarzalną okazję zapre- cji” (Day of tolerance),
oraz akceptacją ludzi na różny sposób 

zentowania się i promocji za granicą. - Międzynarodowa Książka Kuchar-
wykluczonych społecznie.

W czasie międzynarodowych spot- ska - elektroniczny zbiór regional-
Celem projektu jest także pozna-

kań warsztatowych przedstawiciele nych przepisów kulinarnych i fotogra-
nie kultury, tradycji regionu, a przede 

poszczególnych szkół prezentują pra- fii potraw z krajów partnerskich przy-
wszystkim systemu edukacji poszcze-

ce wykonane w ramach projektu      gotowany przez uczniów i nauczy-
gólnych państw biorących udział       

w swoich placówkach. Prezentacje cieli.
w działaniach projektowych.

odbywają się z wykorzystaniem Jesteśmy dumni z prac uczniów      
Głównym międzynarodowym ko-

najnowszej technologii informa- i nauczycieli, które powstały jako ob-
ordynatorem naszego projektu jest 

cyjnej (tablice multimedialne, pre- chody Międzynarodowego Dnia To-
Litwa. 

zentacje komputerowe). lerancji (Day for Tolerance) - plakat, 
Dzięki zdobytym doświadczeniom, 

Podkreślić należy, że wszystkie ścienna gazetka tematyczna, autorski 
nawiązanym kontaktom, przychy-

Międzynarodowy projekt Comenius 
w nowobrzeskiej szkole
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Oficjalne powitanie na hali sportowej 
ZPSG w Nowym Brzesku

16.listopada - Dzień Tolerancji, 
akcja balonowa:) 

Klasowe spotkania 
z zagranicznymi nauczycielami



i scenariusz przedstawienia teatral- uczniów szkół z państw biorących odbyło się w dniach 11-16 X były 

nego o równouprawnieniu, lekcje udział w projekcie, wymiana prac „Tańce narodowe jako czynnik 

wychowawcze na temat tolerancji  p la stycznych dzieci). kulturotwórczy i integracyjny po-

w poszczególnych oddziałach (działa- szczególnych społeczeństw”.

nia opisano na stronie internetowej Nasz zespół szkół przygotował nie Jesienna wizyta 
szkoły i udokumentowano w dzien- tylko zarchiwizowane nagrania tań-

zagranicznych gościnikach lekcyjnych oraz w prezentacji ców ludowych i współczesnych w wy-
W październiku z okazji wizyty multimedialnej fotografiami z opi- konaniu uczniów ZPSG, ale także za-

Comeniusowch gości w salach lekcyj-sami). prezentował na żywo następujące 
nych klas IV-VI powstały także Zaangażowaliśmy się też w wio- tańce: polonez i średniowieczny ta-
niezwykłe wystawy prac plastycz-senny ”Tydzień bez przemocy” niec tupany (klasy IV Szkoły Podsta-
nych uczniów oraz tematyczne (Week without Sneering) – odbył się wowej), krakowiak (klasy I Gimna-
wystroje klas dotyczące poszczegól-wtedy apel edukacyjny według zjum), europejski układ choreogra-
nych (stroje ludowe, charakterysty-materiałów przygotowanych samo- ficzny (Przedszkole).
czne krajobrazy, legendy i opo-dzielnie przez uczniów na temat Prezentacjom tanecznym towarzy-
wieści). W każdej klasie znajdowała równych praw wszystkich ludzi, szyły ujęte w formie koncertu życzeń 
się również wystawa przedmiotów      przedstawienie teatralne uczniów występy wokalne naszych podopie-
i pamiątek, zdjęć, map związanych      według autorskiego scenariusza z cznych a także sztuka teatralna na 
z danym krajem partnerskim np.       ”Dnia tolerancji”, szkolny konkurs motywach „Małego Księcia” przygo-
w sali tureckiej był przygotowany klasowych gazetek ściennych o to- towana przez uczennice Gimnazjum 
turecki bazar z różnościami, a w kla-lerancji i szacunku dla innych ludzi, na tegoroczny Dzień Projektów.
sie czeskiej królował Krecik.wystawa prac plastycznych i okoli- W czasie uroczystości na widowni 

Nauczyciele z Litwy, Czech, Turcji      cznościowe dekoracje, wycieczka hali sportowej oprócz zagranicznych 
i Portugalii z wielką radością spotykali integracyjno-edukacyjna dla młod- gości zasiedli przedstawiciele lokal-
się z najmłodszymi i starszymi dzieć-szych dzieci. nych władz samorządowych, rodzice 
mi z poszczególnych oddziałów. Na Jako imprezy towarzyszące w tym i uczniowie ZPSG w Nowym Brzesku. 
gościach bardzo pozytywne wrażenie czasie mieliśmy w naszej szkole: Gościom wręczano certyfikaty ucze-
zrobiła też kolorowo udekorowane rejonowe zawody siatkarskie na hali stnictwa w polskiej części projektu.
korytarze naszej szkoły na których sportowej, międzyszkolny konkurs Spotkanie połączone było z obcho-
widzieli pozdrawiające ich uśmiech-recytatorski i występ grupy cyrkowej dami dorocznego Święta Edukacji 
nięte dzieci.pochodzącej ze Wschodniej Europy Narodowej, święta nieznanego za-

Tematem spotkania warsztatowe-oraz „Szanuj innych użytkowników granicznym nauczycielom.
go dla nauczycieli w Polsce, które ruchu drogowego” – egzamin na Program wizyty w Polsce obejmo-

kartę rowerową. wał także pokazanie naszym gościom 

Tegorocznemu dniu tolerancji to- uroków Małopolski, tradycji, dzie-

warzyszyło hasło „Każde życie jest dzictwa kulturowego i przyrody na-

cenne”. Dzieci uczyły się na zajęciach szej  małej  Ojczyzny. Byl iśmy 

zasad zachowani się w sytuacji wspólnie w hebdowskim opactwie, 

zagrożenia życia i udzielania pierw- w Kopalni Soli w Wieliczce, na Zamku 

szej pomocy. W szkole odbyła się       Królew-skim na Wawelu oraz w 

w tym dniu próbna ewakuacja a na Ojcowskim Parku Narodowym. 

przedstawiciele każdej klasy wypuś- Nauczyciele wyjeżdżali do domów 

cili w niebo kolorowe baloniki wypeł- przepełnieni pozytywnymi wrażenia-

nione helem, które niosły w świat mi i z planami powrotu do naszego 

symboliczną informację o tym jak kraju w wakacje, już prywatnie z ro-

ratować życie ludzi. dzinami i przyjaciółmi. My też dzięki 

W ramach projektu prowadzimy nim mogliśmy w nowy, świeży spo-

też dziennik projektu i gromadzimy  sób spojrzeć na siebie samych, na 

międzynarodową kolekcję kartek naszą pracę wśród różnych grup 

pocztowych. Podjęliśmy też realiza- wiekowych i na nasz niezwykły 

cję działania „Make a friend- region.

ship”(nawiązywanie więzów przyja- Alicja Sendek

cielskich w języku angielskim przez Szkolny koordynator projektu
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Efektowny występ uczniów

Zwiedzanie klasztoru w Hebdowie



Spotkanie z mikołajem
  Święty Mikołaj to postać starszego mężczyzny z brodą ubranego                
w czerwony strój, który wedle różnych legend i bajek w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi 
przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz       
z grupą elfów Laponię lub biegun północny. Dzień Świętego Mikołaja 
obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie Świętego 
Mikołaja z tej okazji o godz. 10.00 na spotkanie z Mikołajem do 
Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji przybyły przedszkola-
ki z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego z Nowego Brzes-
ka. Dzieci zaśpiewały piosenki i recyto-wały wierszyki dla Mikołaja     
a w nagrodę od Świętego otrzymały wymarzone prezenty.  

AM

Magia i wróżby 
   W Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Promocji  3 grudnia odbyła 

się zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży. Centrum zamieniło się         

na dwie godziny w czarodziejski budynek wróżb i magii. Dzieci wróżyły      

z cukierków, kolorowych kartek, miotły, czarodziejskiej kuli i  serc. 

 Po wywróżeniu przyszłości najmłodsi czarodziej w rytmach naj-

większych przebojów muzycznych dali się ponieść tanecznej zabawie. 

AM

How are you?
   W Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku      
w każdy wtorek o godz. 15:20 odbywają się zajęcia z język angielskiego 
dla dzieci z klasy I-III szkoły podstawowej.  Cieszy fakt, że na zajęcia 
uczęszcza stała grupa dzieci mająca ogromną chęć nauki języka 
angielskiego. Nauka odbywa się poprzez zabawę co sprawia, że dzieci 
chętnie angażują się w co tygodniowe spotkania.  
Zapraszamy wszystkich chętnych. 

AM  

Wolną chwile zamień w taniec
     Zajęcia taneczne odbywające się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji     
w Nowym Brzesku prowadzone są w stylu tańca nowoczesnego. Grupy tworzą 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wolne chwile po zajęciach 
lekcyjnych wypełniają tańcem. Dzieci poruszają się do znanych utworów 
muzyki popularnej. Układy opierają się o najnowsze trendy taneczne, 
jednocześnie łączące się z dużą dawką dobrej zabawy. Choreografem zespołów 
jest Angelika Wilk, tancerka Formacji Tanecznej FLESZ DANCE. Formacja           
w czerwcu bieżącego roku obchodziła 10-lecie istnienia. Głównymi technikami 
tanecznymi grupy są: funky, hip-hop oraz elementy tańca współczesnego. 
Układy choreograficzne zespołu to zarówno krótkie i dynamiczne prezentacje    
z zakresu tańca nowoczesnego, jak i bardziej nastrojowe i wolniejsze układy 
taneczne. Formacja prezentuje się również podczas autorskich koncertów         
z cyklu „Tańczę, więc jestem”. Efekty  jej pracy można oglądać między innymi    
w Nowohuckim Centrum Kultury, które od 2005 roku jest siedzibą zespołu.

Angelika Wilk 

Dzieci podczas spotkania z  Mikołajem w MGCKiP

Dzieci podczas zajęć z języka angielskiegoDzieci podczas zajęć z języka angielskiego

Dzieci podczas zajęć tanecznych 
w MGCKiP
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Wychowawcą naszej klasy był historii, ży  po maturze podjęła pracę w kraju    
Pan Tadeusz Klimek a jego syn Janusz  i za granicą w różnych zawodach,        - 1944 ponowna ucieczka w  poblis-
naszym kolegą szkolnym. a pozostała część ukończyła  wyższe kie okolice. W  związku z powstaniem 

studia .Kierownikiem szkoły był wtedy Pan nowobrzeskim  i bombardowaniem  
Stanisław Szymacha. Nowego Brzeska jako odwet za pow- Absolwenci nowobrzeskiej szkoły 

stanie, 1940-1947:Nauka odbywała się w budynku  
starej szkoły, która została zbombar- - 1945 ponowna ucieczka  z Nowego Żyjący:  Józefa Żmuda- Porębska, 
dowana przez okupanta niemiec- Brzeska przed zbliżającym się fron- Alicja Filipowska-Ciepichał, Zofia 
kiego w lipcu 1944r. Naukę kontynuo- tem do wiosek położonych blisko Wałkowiecka-Bajorek, Wiesława 
waliśmy w budynku gdzie mieściły się Nowego Brzeska . Skowron, Renata Kura-Zawartka, 
dawniej koszary carskiej straży gra- Krystyna Wójcik-Piekarz,  Barbara 
nicznej.  Historii uczyliśmy się na Strzeszyńska-Pelc,  Zofia Chmiel-Gdy patrzymy z perspektywy 
tajnych kompletach w prywatnych Chorążka, Zdzisława Indyka-Gołę-czasu, to  zdziwienie budzi, 
domach na Starym Rynku( z dala od biowska, Barbara Stankowska-

że tak dużo ważnych spraw 
centrum). Indyka, Leszek Kubik, Robert Dutkie-

toczyło się wokół nas, 
wicz, Ignacy Laskowski, Jerzy Oprócz wymienionych nauczy-

co przeżyliśmy Mokrski, Alfred Bednarski, Fryderyk cieli uczyli nas: Pan Władysław Dut-
w tak młodym wieku. Pabisek, Emil Siudak, Stanisław kiewicz - śpiewu,  Pani Helena Pięt-

Wojtusik, Józef Wojtusik, Władysław niewicz- język polski  i brat kierowni-
Dragon.ka szkoły Jan Szymacha, który uczył Byliśmy mimowolnymi świadkami       

nas gry na skrzypcach i wychowania Nieżyjący: Janina Lewandowska-i uczestnikami tych  ważnych histo-
fizycznego a kierownik szkoły  Pan Szwaja, Zofia Staniszewska- , Józef rycznych wydarzeń.  Po ukończeniu 
Stanisław Szymacha  uczył rachun- Zawartka, Edward Jasiński, Wło-szkoły podstawowej część uczennic     
ków (matematyka). dzimierz Biernacki, Tadeusz Stępień, i uczniów kontynuowano naukę w 

Jerzy Trzepałka, Józef Głowa, Zy-Nowym Brzesku w Samorządowym We wspomnieniach często wra-
gmunt Krzek, Stanisław Wołoszyn, Gimnazjum  im. Wincentego Witosa,  camy myślą do przeżytego czasu:
Marian Baradziej, Jerzy Franas, Zofia które mieściło się w  Budynku Urzędu - 1939  wrzesień wybuch II wojny 
Skóra, Helena Lipnicka, Stefania Biel, Gminy. Po dwóch latach nauki gimna-światowej ucieczka z rodzicami do 
Janina Krzyżanowska. Romuald zjum rozwiązano,  gdyż nie zostało  pobliskich wiosek,
Majchrzak, Edward Lewandowski. upaństwowione. Wtedy młodzież, - 1942 wywózka nowobrzeskich 

która podjęła naukę w gimnazjum,  Józefa  Żmuda-Porębska Żydów  furmankami do Miechowa,
kontynuowała ją w różnych miastach Alfred Bednarski   - narażenie gospodarzy i nauczycieli,  
Polski. Część nowobrzeskiej młodzie-którzy udostępniali domy do nauki 

Nasza klasa 
z lat 1940-1947

Zajęcia w MGCKiP 
Zapraszamy do Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym 
Brzesku na bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
Poniedziałek - ZAJĘCIA TANECZNE 
o godz. 14:30 grupa zaawansowana, 15:45 grupa początkująca, 
Wtorek - JĘZYK ANGIELSKI 
dla dzieci z klas I-III (szkoła podstawowa) o godz.15:20 
Czwartek - ZAJĘCIA MUZYCZNE o godz. 14:30 Za
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Urodziliśmy się wszyscy 
w Nowym Brzesku i okolicy. 
Rozpoczęliśmy naukę w rok 

po wybuchu II wojny światowej. 
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W dniach 08- 11 listopada 2012 Tarnowa, Gorlic, Nowego Sącza, Mimo ogólnej, trudnej sytuacji 

roku w Ośrodku Przygotowań Olim- Krakowa). Drużyna z naszymi zawod- finansowej rodzin, gmin, szkół, klu-
pijskich COS w Spale Odbył się  XXII niczkami w składzie sprawiła ogrom- bów sportowych wszyscy musza 
Turniej Nadziei Olimpijskich dla ną niespodziankę i dotarła do finału pamiętać, że sport uprawiany przez 
młodych siatkarek z rocznika 1988. turnieju uważanego za nieoficjalne młodych ludzi to mniej problemów 

mistrzostwa Polski Województw.      W turnieju startowało 16 repre- wychowawczych, szkoła życia ucząca 
W drodze do finału w ćwierćfinale zentacji wojewódzkich. W każdym samodyscypliny, przezwyciężania 
wygrały z Lubelskim 2-0,  w półfinale zespole występowały najbardziej swoich słabości, dobrej organizacji 
z Pomorskim 2-1. W tym drugim utalentowane zawodniczki ze swoich 

swojego czasu, wytrwałości, sprytu, 
meczu Małopolanki przegrywały już rejonów. W 12 osobowej ekipie          

odwagi ...
w tie breaku 4-10... W meczu o pier-z woj. małopolskiego trenowanej 

PP
wsze miejsce lepsza okazała się przez duet trenerski Dariusz Pomy-
reprezentacja województwa łódzkie-kalski (MKS Pogoń Paleo Proszowice) 
go, która wygrała 2-1 (19-25, 25-8, i Dorota Włodarczyk (MKS Andry-
15-10).chów) znalazły się trzy zawodniczki  

MKS Pogoń Paleo Proszowice: Ania i Patrycja to ubiegłoroczne fina-

Patrycja Leśniak (nr 7) i Anna Płatek   l istki Mistrzostw Polski Młodziczek    

(siedzi pierwsza z lewej), Julia Sko- w których zajęły 6 miejsce. 

wron (na zdjęciu z nr 4). 

Dwie pierwsze dziewczęta Uczą się w Oby te sukcesy pociągnęły 
Nowobrzeskim gimnazjum. W zes- do sportu inne dziewczęta 
pole występowały najlepsze dziew-

i chłopców z naszego 
częta z 6 innych klubów naszego 

powiatu i gminy.
województwa (Wieliczki, Myślenic, 

"Nadzieje Olimpijskie" z Gimnazjum w Nowym Brzesku

Podsumowanie projektu było zwiększenie szans do poszukiwania pracy – pomóc uczestnikom pro-
systemowego ” Czas na podejmowania aktyw- szkolenie „Trening pracy” jektu wyrównać szanse        
aktywność- współfinanso- ności społecznej i zawodo- - szkolenie zawodowe. i zlikwidować bariery po-
wanego ze środków z UE  w  e j osób zagrożonych 2. Upowszechnianie inte- przez podniesienie ich 
a realizowanego przez wykluczeniem społec- gracji i pracy socjalnej: umiejętności społecznych 
MGOPS- w Nowym Brzes- znym oraz podniesienie - dotychczas zatrudnieni w oraz zdobycie nowych kwa-
ku” kompetencji społecznych MGOPS pracownicy socjal- lifikacji zawodowych, które 

tych osób. ni podejmowali dodatko- dyskryminują ich na rynku 
W Miejsko – Gminnym we czynności związane ze pracy. 
Ośrodku Pomocy Społecz- W ramach projektu realizo- wsparciem osób w oparciu 
nej w Nowym Brzesku wane były następujące o kontrakty socjalne zawa- Projekt miał pozytyw-       
dobiegła końca realizacja działania: rte z uczestnikami projek- ną wartość dla naszego 
projektu systemowego pt. tu. Ośrodka. Dzięki funduszom 
„Czas na aktywność” reali- 1. Aktywna integracja – - zwiększono zatrudnienie unijnym uzyskanym na 
zowanego w ramach  Pro- kompleksowe wsparcie dla w MGOPS – zatrudniono jego realizację, mogliśmy 
gramu Operacyjnego Kapi- osób biorących udział w jednego pracownika socjal- zaoferować naszym klien-
tał Ludzki, Priorytet VII projekcie, poprzez nastę- nego. tom szerszy zakres pomocy 
Promocja integracji społe- pujące instrumenty aktyw-   oraz uzupełnić braki kadro-
cznej Działanie 7.1 Rozwój   nej integracji: 3. Zasiłki i pomoc w nat- we Ośrodka.
i upowszechnianie aktywn- - nauka umiejętności  urze:
ej integracji, Poddziałanie komunikacji interperso- - uczestnicy projektu w r- Dzięki realizacji projektu 22 
7.1.1 Rozwój i  upow- nalnej, trening asertywno- amach wsparcia finanso- uczestników podjęło za-
szechnianie aktywnej inte- ści, umiejętności społeczne wego dla rodziny, korzystali     t rudnienie.
gracji przez ośrodki pomo- – szkolenie „Trening kom- z pomocy w formie zasił- Zostały osiągnięte również 
cy społecznej. petencji i umiejętności ków celowych i specjalnych inne wskaźniki, m.in.: pod-
Projekt realizowany był od społecznych”, celowych, w zależności  ni es ie nie kompetencji spo-
2008 r. W trakcie jego reali- - uczestnictwo w grupie od rozeznanych potrzeb łecznych, wzrost motywa-
zacji wsparciem zostało ob- wsparcia (wkład własny do projek- cji i aspiracji zawodowych, 
jętych 76 mieszkańców - szkolenie mające na celu tu). nabycie nowych umieję-
gminy Nowe Brzesko. wyposażenie uczestników tności zawodowych. 

projektu w wiedzę i umie- Działania, o których mowa MGOPS
Celem głównym projektu jętności niezbędne do powyżej, miały na celu P
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Gazeta Nowobrzeska należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

Korowód dożynkowy został powi- Placu Wolności i wręczyli burmi- gospodarze dożynek poczęstowali 

tany przez Prałata Parafii Nowe strzowi bochen chleba wypieczony   c h lebem oraz słodyczami uczest-

Brzesko Ks. Proboszcza Benona z mąki z tegorocznych zbiorów. ników dożynek, którzy dopisali 

Olejnika i wprowadzony do Kościoła. frekwencją ponad oczekiwania 

Kolejnym punktem programu były O godz. 14.00 rozpoczęła się msza organizatorów. 

pełne emocji prezentacje wieńców święta w kościele parafialnym w No-

przez poszczególne sołectwa.  Po części oficjalnej dla zgromadzo-wym Brzesku. Po nabożeństwie 

Sołectwa Grębocin, Hebdów Kolo- nych na Placu Wolności zagrał zespół delegacje z wieńcami oraz zapro-

nia, Hebdów Stary, Majkowice, Mix z Nowego Brzeska w składzie szeni goście przy akompaniamencie 

Mniszów, Mniszów- Kolonia, Przy- Olaf Jakubowski, Artur Latała i Ewe-orkiestry przeszły korowodem na 

bysławice, Rudno Dolne, Siero- lina Maniak. Następnie zagrała ka-Plac Wolności. Tu zaproszonych 

sławice, Szpitary i Śmiłowice z terenu pela góralska GRAPA z Żabnicy, która gości, wśród których znaleźli się 

Gminy i Miasta Nowe Brzesko przy- szerokim repertuarem porwała słu-m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej 

gotowały programy z elementami chaczy do spontanicznego tańca. Nowe Brzesko Jan Sroga, Wicewoje-

wokalnymi, tanecznymi, recytator- Wystąpiły również zespoły: Quatro, woda Województwa Małopolskiego 

skimi. Rhytmix, i Deep Energy on tour Dj Andrzej Harężlak, Poseł RP Elżbieta 

Van Rado.Achinger, Radni Powiatowi Włodzi-
Prezentacjom dożynkowym towa-Najbardziej oczekiwane i budzące mierz Doniec, Arkadiusz Fularski         

rzyszyły dodatkowe atrakcje takie jak największy aplauz były jednak i Jacek Tomasik, Radni Rady Miej-
dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, oryginalne przyśpiewki, w których skiej, ks. Prałat Benon Olejnik 
stragany z zabawkami i słodyczami. mieszkańcy sołectw w zabawny lub Proboszcz Parafii, ks. wikary Grze-
Następnie mieszkańcy Gminy i Mias-dowcipny sposób nawiązywali do gorz Pasterczyk. 
ta Nowe Brzesko bawili się na zaba-swoich potrzeb, podsumowywali 

wie tanecznej.  pracę władz gminy czy kierowali do Wszystkich przybyłych powitał 

nich swoje prośby. Sołtysi sołectw za Zapraszamy do galerii zdjęć z do-Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 

przygotowanie i prezentacje wień- żynek na przedostatniej stronie Brzesko Grzegorz Czajka. Następnie, 

ców otrzymali z rąk Burmistrza pa- gazety. jak każe obyczaj, gospodarze doży-

miątkowe dyplomy i nagrody rzeczo- MB. nek - Bożena Skalska i Rafał Ryńca 

we. Na koniec części oficjalnej powitali wszystkich zebranych na 

Dożynki Gminne 
w Nowym Brzesku

2 września 2012 roku odbyły się Dożynki Gminne w Nowym Brzesku. Uroczystość 
rozpoczął pochód z pod Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji, któremu 
przewodniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorz Czajka wraz                        
z gospodarzami dożynek Panią Bożeną Skalską z Rudna Dolnego i Panem Rafałem Ryńcą      
ze Szpitar.
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DOŻYNKI
GMINNE 2012

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Sroga z muzykami. Sołectwo Majkowice. 

Sołectwo Grębocin 

Sołectwo Szpitary. Zaproszeni goście na Placu Wolności

Gospodarze dożynek 

sołectwo Śmiłowice 

Sołectwo Hebdów Kolonia

Sołectwo Sierosławice  Sołectwo Rudno Dolne

Sołectwo Mniszów 

i Mniszów Kolonia

Pochód dożynkowy Sołectwo Przybysławice. Sołectwo Hebdów Stary.   
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Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział w Nowym Brzesku

w Poniedziałek w godz. 7.40 - 17.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 7.40 - 14.30

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !


