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Szczęśliwego 
Nowego Roku 2022!

„Coroczni Mikołaje”

Cały rok leci a my jak dzieci 
Czekamy na jakieś podarki. 
Że może przyniesie pod naszą poduszkę 
Mikołaj choć stare dwa garnki. 

Że stanie za łóżkiem z workiem prezentów 
I wsunie nam smaczne tam jadło. 
Lecz rano kiedy się obudzimy 
Jest puste to prześcieradło.

Bo tak jak w życiu dość często bywa – 
Ci co siebie moc dają. 
Najmniej lub wcale za dobro dla innych – 
Nic w zamian też nie dostają. 

Ci całoroczni Mikołaje, 
Których nie postrzegamy, 
Których pod swoim domowym dachem 
Na co dzień tuż obok mamy. 

Czy o nich myślimy i wdzięczni jesteśmy 
Za to, co z siebie nam dają. 
Że rano kanapka i ciepła herbatka – 
To oni się o nas starają. 

Oni się troszczą, by było na obiad
Do garnka choć kość zwykłą włożyć, 
I później z talerza w gronie rodzinnym 
Ze smakiem strawę tę spożyć.

I właśnie o takich tych Mikołajach 
Często zapominamy,
Nie doceniamy, nie szanujemy, 
Jak wielki skarb obok mamy. 

Dlatego pamięć i zwykły cukierek 
Niedrogi prezent i złoto, 
Będzie dla nich wyrazem uznania, 
Bo przecież starają się o to. 

6.12.2017 Jacek Fidala 
z tomiku „Wiersze pisane sercem”

GAZETA

NOWOBRZESKA

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

Jesteśmy na:
facebook.com/Nowe.Brzesko.ugim/

instagram.com/gminanowebrzesko/

twitter.com/nowebrzeskougim
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W chwili obecnej Gmina Nowe Brzesko realizuje trzy projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na  lata 2014-2020.  Jednym z nim  jest „Rozbudowa obiektu oświatowego o od-
działy przedszkolne z zapleczem w Nowym Brzesku wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego”. W ramach projektu po-
wstanie pięciooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu tj. drogami, ciągami komunikacyjnymi i boiskiem 
sportowym z bieżnią oraz zrewitalizowany zostanie park. Planowany termin wykonania zadań to pierwsze półrocze 2022 r. 
Wykonawcą obydwu zadań jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa. 

Drugim realizowanym projektem jest „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku” – w ramach 
projektu realizowane jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku oraz budowa zbiornika wody czystej na 
stacji uzdatniania wody w Nowym Brzesku – realizacja tych zadań powoli dobiega końca,  jak również przebudowa sieci 
wodociągu rozdzielczego w ciągu ulicy Wesołej w Nowym Brzesku na odcinku od stacji uzdatniania wody do skrzyżowania 
z ul. Nowy Rynek – zadanie zostało wykonane i odebrane w  lutym 2021 r. 

Trzecim projektem realizowanym przez Gminę Nowe Brzesko jako partnera projektu jest „Partnerski Projekt Budowy 
Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” współfinansowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w roku 2020 i 2021 zrealizowała montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 
u Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko.

Pomyślnie  zamontowano  81 instalacji: 18  instalacji  kolektorów  słonecznych,  44  instalacji  fotowoltaicznych,  
16 kotłów na biomasę, 1 pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, 2 pompy ciepła instalacji CO.

Gmina Nowe Brzesko otrzymała  środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020  i we 
wrześniu br. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hebdowie – I etap”. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia 
niniejszej inwestycji to pierwszy kwartał 2023 r.

W roku 2021 Gmina Nowe Brzesko zakończyła prace i uzyskała 50 994 zł dofinasowania dla zadania pn.: „Utworzenie 
i wzbogacenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku w Gminie Nowe Brzesko: plac zabaw Mniszów, boisko Maj-
kowice i Lokalne Centrum Spotkań i Promocji – altana w Szpitarach realizowanego przez Gminę Nowe Brzesko w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycje

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku składamy Państwu najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów. Niech ten 
wyjątkowy czas upłynie w rodzinnej i ciepłej atmosferze, a blask 
betlejemskiej gwiazdy przyniesie radość i nadzieję na lepsze jutro. 
Życzymy również, aby Nowy 2022 rok przyniósł Państwu to co 
najcenniejsze w życiu czyli dobre zdrowie, miłość i poszanowanie 
w rodzinach, spełnienie wszelkich planów, zamierzeń i marzeń.  

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku! 
życzą:

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Brzesko
Krzysztof Madejski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Nowe Brzesko
Jan Polak

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
30 czerwca 2021 roku odbyła się sesja absolutoryjna, której tematami 

wiodącymi były  raport o  stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi wotum 
zaufania, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 
oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Brzesko. 
Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Nowe Brzesko za rok 2020 została przyjęta jednogłośnie 
12 głosami „za”, 3 radnych było nieobecnych na sesji. Radni udzielili jed-
nogłośnie Burmistrzowi absolutorium za rok 2020. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Celem  operacji  było:  Utworzenie, 
wyposażenie  i  promocja  przestrze-
ni  aktywnego  i  zdrowego  wypoczyn-
ku w Gminie Nowe Brzesko poprzez 
utworzenie  i  wzbogacenie  miejsc  sta-
nowiących  przestrzenie  aktywnego 
i  zdrowego  wypoczynku  na  terenie 
gminy  poprzez  doposażenie  placu  za-
baw w Mniszowie, doposażenie boiska 
sportowego w Majkowicach oraz utwo-
rzenie  Lokalnego  Centrum  Spotkań 
i  Promocji  w  Szpitarach,  do momentu 
złożenia wniosku o płatność.

W ramach zadania doposażono plac 
zabaw  w  Mniszowie  w  kilka  urządzeń 
zabawowych,  wybudowano  Centrum 
Spotkań  i Promocji w Szpitarach w po-
staci drewnianej altany oraz doposażo-
no  boiska  w Majkowicach  poprzez  za-
montowanie piłkochwytów.

Na  ukończeniu  są  prace:  „Kompleksowa Budowa  
Budynku Klubu Sportowego „Nadwiślanka” realizowa-
nego w ramach zadania pn.: Budowa budynku zaplecza  
sanitarno-szatniowego klubu „Nadwiślanka” w Nowym 
Brzesku w następującym zakresie rzeczowym: Budowa 
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego klubu „Nadwi-
ślanka” wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego 
z dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne (FRKF), 
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej.

W wyniku pozytywnej oceny wniosku gminą Nowe Brzesko uzyska-
ła dofinasowanie na realizację zadania w wysokości 50% kosztów kwa-
lifikowanych zadania. 

W  tym miejscu  składamy  serdeczne podziękowania prof. Włodzi-
mierzowi Bernackiemu Sekretarzowi  Stanu w Ministerstwie  Edukacji 
i Nauki oraz Panu Jackowi Osuchowi Sekretarzowi Stanu w Minister-
stwie Sportu.

Z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg Gmina Nowe Brzesko otrzy-
mała  dofinansowanie  na  realizację  zadania  pn.  „Przebudowa drogi 
gminnej nr 160686K w km 0+008,66 – 0+431,70 w miejscowości Nowe 
Brzesko i Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 884 907,00 zł, przy 
czym całkowity koszt inwestycji wynosi 1 798 846,77 zł.

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez przebudowę 
pasa drogowego drogi gminnej nr 160686K (ul. Wesoła) w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów. 

W ramach realizowanego zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 160686K zostaną wykonane następu-
jące roboty budowlane: jezdnia drogowa, chodnik, kanał technologiczny, ściek przykrawężnikowy, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie uliczne.

W ramach postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca tj. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGRO-
BUD Wisław Nowakowski z siedzibą Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, z którym w dniu 30.09.2021 roku została pod-
pisana umowa na realizację zadania. 

Gmina  Nowe  Brzesko  w  ramach  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  otrzymała  w  ramach  pierwszej  puli  
698 194,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych oraz dodatkowo w ramach drugiej puli uzyskała dofinansowanie na re-
alizację następujących zadań inwestycyjnych:
¾¾ Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Szpitarach – 900 000,00 zł.
Zadanie  obejmuje  kompleksową  budowę  budynku  wielofunkcyjnego  z  częścią  remizy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 

w Szpitarach polegająca na wykonaniu pozostałej części robót tj. prace ogólnobudowlane związane z realizacja budynku 
wielofunkcyjnego o pow. użytkowej 185,80 m2, pow. zabudowy 223,65 m2, kubaturze 664,72m3 wraz z instalacjami, szam-
bem i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką starego budynku OSP. Zadaniem objęte jest również wyposażenie.
¾¾ Budowa systemu odwodnienia ul. Św. Huberta w Nowym Brzesku – I etap – 720 000,00 zł. 
W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji deszczowej w technologii rurowej o dł. ok. 240 mb oraz rowu 

otwartego wraz z przepustami o dł. 260 mb. Zadanie w chwili obecnej znajduje się w fazie projektowej.
¾¾ Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice – 630 000,00 zł.
Planowana inwestycja przewiduje przebudowę rowu odprowadzającego wody opadowe od przepustu pod drogą kra-

jową nr 79 bezpośrednio do  rzeki Wisła. W chwili obecnej  trwają procedury administracyjne zmierzające do uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę.
¾¾ Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski – 1 300 000,00 zł.
W  ramach  realizacji  zadania  zostały  zakupione  trzy  działki  o  nr  ewid.  912/2,  912/3,  912/4  o  łącznej  powierzchni  

0,4345 ha w miejscowości Nowe Brzesko. 
W dalszej  kolejności  zostanie opracowany projekt budowalny uwzględniający uporządkowanie  i utwardzenie działek 

kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych.
¾¾ Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko – 400 000,00 zł.
W ramach zadania planowana jest budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Grębocin, Gruszów, 

Hebdów, Majkowice, Rudno Dolne, Sierosławice i Śmiłowice. Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa komfortu 
życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jak również rozwój infrastruktury publicznej jaką jest oświetlenie uliczne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania  przetargowego  został wyłoniony Wykonawca  tj.  FHU  „MAXI”  Jędrzejek 
Bogdan z siedzibą Koszary 167, 34-600 Limanowa, z którym w dniu 29.11.2021 r. została podpisana umowa na realizację 
pierwszej części inwestycji tj. „Budowy nowego odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Hebdów i Rudno Dolne”.
¾¾ Zakup koparki niezbędnej do usuwania skutków klęsk żywiołowych w postaci powodzi,  zamuleń a  także odnawiania 

rowów odprowadzających wody opadowe – 400 000,00 zł.
W październiku br. została zakupiona nowa koparka kołowa marki TAKEUCHI TB295W-2 wraz z osprzętem. Koszt koparki 

wyniósł 635 609,00 zł. Środki na jej zakup w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 400 000,00 zł 
to środki otrzymane w odpowiedzi na założony wniosek w ramach drugiej puli, 235 609,00 zł – to środki przyznanie gminie 
w ramach pierwszej puli.

Ponadto w ramach pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 10 900 000,00 zł 
na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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¾¾ Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości  Hebdów,  gm.  Nowe  Brzesko  –  etap  II  –  kwota  dofinansowania  
6 650 000,00 zł. 

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej ok. 1300 mb. Zadanie realizowane 
będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj.
¾¾ Modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe oraz budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Brze-

sko – kwota dofinansowania 4 250 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja rowu odprowadzającego 
wody opadowe poprzez umocnienie skarp oraz dna rowu wraz z budową betonowego zbiornika retencyjnego z regulowa-
nym odpływem. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu prof. Włodzimierzowi Bernackiemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki za wsparcie naszych działań i umożliwienie realizacji wielu inwestycji.

FUNDUSZ  SOŁECKI
W 2021 r. Gmina Nowe Brzesko zrealizowała i nadal realizuje wiele różnorodnych zadań w ramach środków Funduszu 

Sołeckiego. Zadania zostały zlecone zgodnie z wnioskami, które złożyły Sołectwa i we współpracy z Sołtysami oraz Radnymi.
Środki zgodnie z życzeniem mieszkańców gminy przeznaczono na prace remontowe wiejskich świetlic, zagospodarowa-

nie trenów przy świetlicach, remizach i terenach wiejskich, prace konserwacyjne na drogach gminnych.
Środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuchary, Sierosławice i Grębocin oraz części Sołectwa Rudno Dolne przeznaczyły 

na zadania w zakresie dróg gminnych. W ramach tych zadań objęto prace polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów, 
poboczy, naprawach cząstkowych nawierzchni oraz roboty w zakresie przepustu w Grębocinie.

Sołectwo Mniszów, Hebdów, Hebdów Kolonia oraz Szpitary swoje środki przeznaczyły na wykonie ogrodzeń: ogrodzenie 
przy placu zabaw w Mniszowie – cd., ogrodzenie przy zbiorniku wodnym w Szpitarach oraz ogrodzenie ternu pod boisko 
w Hebdowie.

Duża część środków Funduszu została przeznaczone na prace w obrębie Świetlic i Domów Ludowych:  
•¾ W Przybysławicach wykonano na części Domu Ludowego termomodernizację. 
•¾ W Mniszowie Kolonii środki przeznaczono na remont klatki schodowej w budynku Domu Ludowego. 
•¾ W Śmiłowicach wykonano różne prace polegające na zagospodarowaniu ternu przy świetlicy i budynku OSP: powstała 
podłoga pod altaną, dobrze wyposażone miejsce grillowe, wykonano prace polegające na zagospodarowaniu ternu przy 
budynku OSP oraz przeprowadzono renowację placu zabaw.
•¾ W Świetlicy w Rudnie Dolnym wykonano remont instalacji elektrycznej.
•¾ Majkowice  swoje  środki przeznaczyły na przygotowanie  zaplecza magazynowego dla Świetlicy w  formie garażu oraz 
remonty utwardzenia ternu przy Świetlicy.
•¾ W Pławowicach dokończono remont utwardzenia przy Domu Ludowym.
•¾ W Hebdowie Starym środki FS przeznaczono na różnego rodzaju prace na terenie przy Świetlicy oraz zakup wyposażenia 
do Świetlicy.
•¾ W Gruszowie wykonano opaskę budynku Świetlicy z kostki brukowej.

Nowe Brzesko  swoje  środki podzieliło na wykonanie 2 dodatkowych  lamp oświetlenia ulicznego na ul.  Św. Huberta  
i ul. Widokowej, budowę altany przy Klubie Sportowym Nadwiślanka oraz długo oczekiwane oznakowanie ulic w Nowym 
Brzesku. 

Przykładowe realizacje 

KucharyPrzybysławiceNowe Brzesko

W dniu 11 lipca 2021 roku w hali sportowej przy szkole 
podstawowej w Nowym Brzesku odbył się Zjazd Zwyczajny 
Oddziału  Miejsko-Gminnego  Związku  Ochotniczych  Stra-
ży  Pożarnych  RP w Nowym Brzesku.  Zgodnie  ze  statutem 
Zjazd Zwyczajny Oddziału Miejsko-Gminnego jest jego naj-
wyższą władzą. W  tegorocznym Zjeździe Zwyczajnym brali 
udział  z  głosem  decydującym,  delegaci  wytypowani  spo-
śród wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Brze-
sko. Wśród zaproszonych gości można było spotkać między 
innymi  Sekretarza  Stanu w Ministerstwie  Edukacji  i  Nauki 
Prof. Włodzimierza Bernackiego, Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego  ZOSP  RP  Marcina  Gawła,  Zastępcę  Komen-
danta Powiatowego PSP bryg. mgr inż. Bogdana Skowrona, 
Przewodniczącego  Rady Miejskiej  Nowe  Brzesko  Jana  Po-
laka,  Radnego  Powiatu  proszowickiego  Stanisława  Mierz-
wę, Panią Dyrektor Magdalenę Doniec oraz Panią Dyrektor 
Miejsko-Gminnego  Centrum  Kultury  i  Promocji  Annę Maj 
-Skowrońską.  Przewodniczącym  oraz  prowadzącym  Zjazd 
został  wybrany  obecny  Prezes  Związku  Druh  Józef  Krosta 
natomiast sekretarzem Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Brzesko Wojciech Adamczyk.

Jednym  z  punktów  programu  Zjazdu  było  uhonorowa-
nie zasłużonych druhów państwowymi odznaczeniami. Se-
kretarz  Stanu w Ministerstwie  Edukacji  i Nauki  Prof. Wło-
dzimierz Bernacki, z upoważnienia Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy uroczyście wręczył Dh. Augustynowi Fularskiemu oraz 
Dh.  Janowi  Czechowiczowi  Srebrny  Krzyż  Zasługi  nadany 
przez Prezydenta RP. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brze-
sko w asyście Prezesa ZOP ZOSP RP Marcina Gawła oraz Pre-
zesa ZOM-G ZOSP RP Józefa Krosty złożył na ręce Dh. Augu-
styna Fularskiego  serdeczne podziękowania  za wieloletnią 
służbę  na  rzecz  mieszkańców  w  roli  Komendanta  ZOM-G 
ZOSP  RP  w  Nowym  Brzesku 
oraz wręczył symboliczny topór 
strażacki.  W  części  formalnej 
ustępujący  Zarząd  przedstawił 
zgromadzonym  sprawozdanie 
z działalności Zarządu w trakcie 
trwania pięcioletniej kadencji. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej 
o absolutorium dla dotychcza-
sowego  Zarządu  OM-G  ZOSP 
RP w Nowym Brzesku przegło-
sowano  jednogłośnie.  W  dal-
szej  części  Zjazdu  odbyły  się 
wybory  nowego  Zarządu  oraz 
Komisji  Rewizyjnej.  Nowy  Za-
rząd  ukonstytuował  się  w  na-
stępującym składzie: Józef Kro-
sta – Prezes Zarządu, Krzysztof 
Madejski  –  Wiceprezes  Zarzą-
du, Jan Czechowicz – Wicepre-

zes Zarządu, Wojciech Adamczyk – Sekretarz, Michał Breksa 
– Skarbnik, Norbert Gąsiorek – Komendant gminny, Adam 
Wróblewski – Członek prezydium, Agata Gąsiorowska-Twa-
róg – Członek prezydium, Rafał Czajka – Członek prezydium, 
Bogdan Skowron – Członek prezydium, Wojciech Dzióbek – 
Członek Zarządu, Marcin Gąsiorek – Członek Zarządu, Woj-
ciech Banaś – Członek Zarządu, Karol Czechowicz – Członek 
Zarządu,  Kazimierz  Szczepański  –  Członek  Zarządu,  Agata 
Świątek – Członek Zarządu, Michał Pabisek – Członek Zarzą-
du, Mateusz Kalisz – Członek Zarządu, Kamil Krosta – Czło-
nek  Zarządu,  natomiast  skład  Komisji  Rewizyjnej:  Witold 
Kozerski – przewodniczący komisji, Krzysztof Koziara – wice-
przewodniczący komisji, Marcin Janczur – członek komisji. 
Realizacja programu „Małopolskie OSP 2021”

W  ramach  tegorocznego  konkursu  „Małopolskie  OSP 
2021”  Gmina  Nowe  Brzesko  pozyskała  środki  z  budżetu 
województwa małopolskiego  przeznaczone  na  wykonanie 
pierwszego  etapu  adaptacji  części  budynku  starej  szkoły 
w Rudnie Dolnym na pomieszczenie garażowe dla jednostki 
OSP w Rudnie Dolnym. Całkowity  koszt wykonania pierw-
szego etapu adaptacji części budynku starej szkoły w Rudnie 
Dolnym na pomieszczenie garażowe to 93 199,60 zł z cze-
go 40 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego  woj.  małopolskiego.  Z  budżetu 
województwa  małopolskiego  udało  się  również  pozyskać 
dofinansowanie w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem 
na remont samochodu ratownictwa technicznego Fiat Duca-
to 4x4 będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Nowym 
Brzesku oraz 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umun-
durowania bojowego dla jednostki OSP w Nowym Brzesku.

Zjazd Zwyczajny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Nowym Brzesku w dniu 11 lipca 2021 roku
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27 maja 2021 r. w Proszowicach odbyły się powiatowe obchody Dnia Straża-
ka. W czasie tej uroczystości wręczono druhom strażakom odznaczenia i awan-
se na wyższe stopnie służbowe.

Brązową odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał 
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Nowym Brzesku dh Józef Krosta. 
Serdecznie gratulujemy tak zacnego odznaczenia!

Z okazji otrzymania przez Druha Józefa Krostę brązowej odznaki „Zasłużo-
ny dla ochrony przeciwpożarowej” pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 
oraz wyrazy wdzięczności za Pana ofiarność, trud i poświęcenie. Być strażakiem 
to wciąż niezwykłe wyzwanie i ogromny zaszczyt, ale również wielka odpowie-
dzialność oraz bezinteresowna służba innym. Niech trudna, pełna poświęcenia 
i wytrwałości służba będzie dla Pana źródłem satysfakcji, powodem do dumy 
i powszechnego społecznego uznania. Niech św. Florian czuwa nad Panem i za-
wsze bezpieczne prowadzi  do domu.  Życzymy Panu wielu  sukcesów w  życiu 
zawodowym, w pracy społecznej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Krzysztof Madejski

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko
Jan Polak

20 sierpnia 2021 r. Akt Nadania Godności Komendanta 
Honorowego Oddziału Miejsko-Gminnego  Związku Ochot-
niczych  Straży  Pożarnych  RP  w  Nowym  Brzesku  otrzymał 
Druh  Augustyn  Fularski  –  Komendant  Oddziału  Miejsko-
-Gminnego ZOSP RP w Nowym Brzesku za wieloletnią ofiar-
ną, społeczną i humanitarną służbę. Wypełniając strażacką 
powinność wobec  drugiego  człowieka,  Druh Augustyn  zy-
skał  szacunek Naszej  lokalnej  społeczności. Gratulując,  ży-
czymy spełniania marzeń oraz zasłużonego odpoczynku po 
długoletniej,  ofiarnej  służbie  strażackiej  dla  mieszkańców 
Gminy Nowe Brzesko.

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapeł-
nić pustki… – powiedział niegdyś ks. Józef Tischner.

Rada Miejska Nowego Brzeska wspomina kolegę Jana.
Jan zawsze troszczył się o nasze wspólne sprawy. Zabiegał o załatwianie postulatów miesz-

kańców Nowego  Brzeska.  Składał  propozycje  rozwiązań.  Dzielił  się  swoim  doświadczeniem 
i działał z pasją. W swojej wyobraźni widział Nowe Brzesko miastem dobrze urządzonym, zor-
ganizowanym na wzór najlepszych rozwiązań europejskich. Odszedł od nas Człowiek oddany 
pracy na rzecz naszej gminy, pracowity i rzetelny radny, dobry kolega. Był człowiekiem czynu, 
słowa przekuwał w działanie. 
Pełen planów na przyszłość. Twoje przemyślenia i wskazówki będą dla nas drogowskazem. 
Takim Cię zapamiętamy... 

Ś.P Jan Wójcik był przewodniczącym Rady Gminy Nowe Brzesko w latach 1998-2002, kie-
rownikiem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Nowe Brzesko w latach 2003-2009 i Radnym Rady Miej-
skiej Nowego Brzeska obecnej kadencji. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 października 2021 r.

Brązowa odznaka dla druha Józefa Krosty

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Wspomnienie Ś.P. Jana Wójcika

Podsumowanie dwóch akcji krwiodawstwa w Gminie Nowe Brzesko

Cyfrowa Gmina

W tym roku odbyły się dwie akcje krwiodawstwa w Gmi-
nie Nowe Brzesko, które zostały zorganizowane przez Pana 
Karola  Krzyka  –  Radnego  Rady  Miejskiej  Nowe  Brzesko 
wspólnie  z  Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwio-
lecznictwa  w  Krakowie,  Urzędem  Gminy  i  Miasta  Nowe 
Brzesko oraz Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Nowym Brzesku.

9  maja  2021  r.  w  ramach  I  akcji  oddania  krwi  wzięło 
udział ponad 40 osób, z czego krew oddały 22 osoby (po-
brano około 10 litrów krwi). 7 listopada 2021 r. w ramach II 
akcji oddania krwi wzięło udział 36 osób, które dokonały re-
jestracji w systemie krwiodawców, z czego 23 osoby oddały 
krew po 450 ml (pobrano ponad 10 litrów krwi). 

Składamy  serdeczne  podziękowania  wszystkim  uczest-
nikom akcji oddawania krwi, a także osobom, które chcia-
ły zostać darczyńcami krwi ale nie zostały dopuszczone do 
jej pobrania z  różnych powodów m.in.  zdrowotnych. Skła-
damy  również  podziękowania  organizatorom  akcji  –  Panu 
Karolowi Krzykowi Radnemu Rady Miejskiej Nowe Brzesko, 
Regionalnemu  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała promesę w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.
Cyfryzacja  gmin  to  nie  tylko  cyfrowa  dostępność  urzędów,  to  również  bezpieczeństwo  funkcjonowania  urzędów.  

15 października 2021 r. w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste przekazanie 
symbolicznych czeków dla gmin w ramach I naboru „Cyfrowa Gmina”.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko odebrał dla Gminy Nowe Brzesko czek w wysokości 170 280,00 zł. 

„Cyfrowa Gmina” to projekt finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym nabo-
rze wzięły udział 733 gminy z całej Polski. Kwota wsparcia wynosi ponad 178 milionów złotych. 

Za otrzymane pieniądze gminy mogą przeprowadzić audyt  cyberbezpieczeństwa oraz  sfinansować cyfryzację  swoich 
urzędów. Udzielone w ramach projektu wsparcie może być przeznaczone na cztery obszary:
1. Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdro-
wia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie Panu Januszowi Cieszyńskiemu – sekretarzowi stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Panu Łukaszowi Kmicie – wojewodzie małopolskiemu i Panu Ryszardowi Pagaczowi – II wice-
wojewodzie.

w Krakowie OFC oraz Pani Annie Maj-Skowrońskiej Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  i  Promocji w Nowym 
Brzesku. 

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne akcje, któ-
re zaplanowano w przyszłym roku: 22 maja 2022 r. oraz  
16 października 2022 r.
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Promocja Gminy Nowe Brzesko
Koło  Gospodyń Wiejskich w Majkowicach wspólnie  z  partnerem 

projektu Stowarzyszenie Śmiłowiczanki  zrealizowało projekt pod na-
zwą  „Promocja  turystycznego  i  historycznego  dziedzictwa  Gminy 
i Miasta Nowe Brzesko oraz regionu LGD – regionalne smaki, tradycja, 
kultura i walory lokalne”. PROW na lata 2014-2020. 

W ramach projektu powstały materiały promujące gminę oraz LGD 
Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma w skład której wchodzą: 
Gmina  Szczurowa,  Gmina  Bochnia,  Gmina  Drwinia,  Gmina  i Miasto 
Kazimierza Wielka, Miasto  i Gmina Koszyce, Gmina Rzezawa, Gmina 
i Miasto Nowe Brzesko.

Również dzięki projektowi powstał film promocyjny,  folder  infor-
macyjny ze zdjęciami regionu oraz gadżety (koszulki, kubki, bawełnia-
ne torby ekologiczne). Część materiałów promocyjnych już przekazano 
gminom partnerskim LGD oraz stowarzyszeniom działającym w Gmi-
nie Nowe Brzesko. Pozostała część gadżetów  (kubki,  koszulki,  torby) 
została wręczona w szczególności dzieciom i młodzieży podczas Pikni-
ku Rodzinnego w Majkowicach. 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca PROW 
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie realizowane 
przez KGW Majkowice, współfinansowane jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nadwiślańskiej 
Grupy Działania  „E.O. CENOMA” pod nazwą „Promocja  turystyczne-
go  i  historycznego  dziedzictwa  Gminy  i  Miasta  Nowe  Brzesko  oraz 
regionu LGD –  regionalne  smaki,  tradycja,  kultura  i walory  lokalne”.  
PROW na lata 2014-2020.

28  października  br.,  podczas  Małopolskich  Obchodów  Światowego  Dnia  Turystyki 
w Oświęcimiu wyłoniono zwycięzców III edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolski.

III miejsce w kategorii „W gościnie – oferta kulinarna” zajął FISHTRUCK z Pławowic (lo-
kalna atrakcja turystyczna w Gminie Nowe Brzesko oraz Gminie Borzęcin). Serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy Państwu za każdy oddany głos, który promuje nie tylko pławowickie 

stawy ale także lokalną 
gastronomię.  Przypo-
minamy,  że  w  2019 
roku w ramach I edycji 
konkursu  Turystycz-
ne  Skarby  Małopolski 
w  kategorii  „Miejsco-
wość  z  klimatem/gmi-
na  turystyczna” drugie 
miejsce  zajęła  miej-
scowość  Hebdów,  zaś 
w kategorii „W gościnie – obiekt gastronomiczny” trze-
cie miejsce zajęła restauracja „Stara Stajnia – kuchnia, 
wino i jazz” z Hebdowa.

W  tym  roku  FishTruck  otrzymał  również  certyfikat 
„Miejsce Przyjazne Rowerzystom”. Gratulujemy.

Wyniki III edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolski

Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze w Gminie Nowe Brzesko
Zapraszamy mieszkańców  do  składania  wniosków  za  pośrednictwem  urzędu  o  dofinansowanie  na  wymianę  źródła 

ogrzewania  i  termomodernizację budynków w programie Czyste Powietrze.  Służymy pomocą w wypełnianiu wniosków 
oraz doradztwem energetycznym.
PUNKT OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 
przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu 
godziny w dniach:
•¾ środy od 7:30 do 15:30
•¾ piątki od 7:30 do 15:30
Informacja telefoniczna czynna w tych samych dniach 
i godzinach pod numerem telefonu 536 363 963. 
Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze
WWW.CZYSTEPOWIETRZE.GOV.PL 

Z tradycją w nowoczesność
Z tradycją w nowoczesność – poznajemy ekologiczne sposoby spędzania wolnego czasu, dbania o zdrowie i wiejskie 

gospodarstwo domowe.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin wraz z partnerem projektu KS Grębocin zrealizowali w 2021 roku wniosek pn. 

„Z tradycją w nowoczesność - poznajemy ekologiczne sposoby spędzania wolnego czasu, dbania o zdrowie i wiejskie gospo-
darstwo domowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nadwi-
ślańskiej Grupy Działania E.O. CENOMA.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja 
zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Grębocin, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nad-
wiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA” pod nazwą „Z tradycją w nowoczesność – poznajemy ekologiczne sposoby 
spędzania wolnego czasu, dbania o zdrowie i wiejskie gospodarstwo domowe”. PROW na lata 2014-2020. 

Projekt miał na celu rozwój kapitału społecznego, ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przy-
rodniczego a skierowany był przede wszystkim do kobiet i osób powyżej 50 roku życia, pochodzących z terenów wiejskich. 
Termin realizacji zadania: 06.08.2020-05.08.2021; Koszty realizacji zadania: 9822,80 zł. 

3 i 4 lipca 2021 roku odbyły się warsztaty wokalne i nauki 
ludowego  tańca  „Krakowiak”  dla  członków  stowarzyszenia. 
Warsztaty poprowadziła Alicja Cedzidło ze Studia Tańca i Mu-
zyki „RYTM” z Tych. Po zakończeniu warsztatów najaktywniej-
sze panie zatańczyły „Krakowiaka” 18 lipca br. podczas wyda-
rzenia  „EkoGrębocin  –  tradycja  i  nowoczesność  żyją w nas” 
oraz zaśpiewały pieśni ludowe dla mieszkańców Grębocina.

11 lipca 2021 roku odbyły się warsztaty dla członków sto-
warzyszenia z tworzenia domowych, ekologicznych kosmety-
ków  i  środków  czystości. Warsztaty  przeprowadziła  Adriana 
Sadkiewicz. Uczestniczki warsztatów mogły własnoręcznie wykonać sodowe pasty do czyszczenia kuchni, kule kąpielowe, 
środki do czyszczenia łazienki na bazie octu czy olejki i kremy do pielęgnacji ciała. 

18 lipca 2021 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin wspólnie z KS Grębocin i mieszkańcami Grębocina zorganizo-
wało wydarzenie „EkoGrębocin – tradycja i nowoczesność żyją w nas”. Dla najmłodszych uczestników czekały liczne atrakcje 
i słodkości przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin. 

Tego  dnia  zorganizowano  również  konkurs  ekologiczny 
„Ekokosmetyki  –  domowe  sposoby  dbania  o  ciało,  zdrowie 
i gospodarstwo domowe” z terenu LGD wraz z wystawa prac 
konkursowych. W konkursie wzięły udział 4 organizacje. Poni-
żej prezentujemy wyniki konkursu:  I miejsce 88 pkt.: Stowa-
rzyszenie  Przyjaciół  Ziemi Nowobrzeskiej;  II miejsce:  Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi Mniszów; III miejsce: 
Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Szpitarach;  Wyróżnienie:  Koło 
Gospodyń Wiejskich w Majkowicach.
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Punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych

II piknik ekologiczny

Od  grudnia  2020  roku  mieszkańcy  Gminy  Nowe  Brze-
sko mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,  zlokalizowanego  w  Nowym  Brzesku  przy  
ul. Przemysłowej, który  jest otwarty dwa razy w tygodniu, 
środę w godzinach od 10.00 do 18.00, oraz sobotę w godzi-
nach od 9.00 do 15.00.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za-
pewnia odbiór: 
1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
2) zużytych baterii i akumulatorów, 
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nie 
przekraczającej  na  nieruchomość  w  roku  kalendarzowym  
4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krze-
sło, szafka nocna).
5)  zużytych  opon  z  pojazdów o masie  do  3,5 w  ilości  nie 
przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzo-
wy,
6) bioodpadów w ilości nie przekraczającej 100 kg na nieru-
chomość na rok kalendarzowy, 
7)  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  stanowiących 
odpady  komunalne w  ilości  nie przekraczającej  200  kg na 
nieruchomość na rok kalendarzowy,
8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

W dniu 3 października po raz drugi Gmina Nowe Brze-
sko wraz firmą MIKI zorganizowała piknik ekologiczny. Tym 
razem piknik zorganizowany został w Hebdowie. Celem pik-
niku było podniesienie świadomości mieszkańców w zakre-
sie  prawidłowej  segregacji  odpadów  i  ochrony  powietrza. 
Każde gospodarstwo domowe za przyniesione w tym dniu 

posegregowane:  opakowania  szklane, makulaturę,  opako-
wania  z  plastiku  lub  baterie, mogło  otrzymać  1  sadzonkę 
krzewu  lub  drzewa  ufundowane  przez  Przedsiębiorstwo 
MIKI.

Dla najmłodszych uczestników pikniku prowadzone były 
konkursy  dotyczące  znajomości  zasad  segregacji,  a  każde 
dziecko biorące w nim udział otrzymało gadżety (m.in. od-
blaski  z  latarką,  gumowe  piłki,  drewniane  bierki,  notesy) 
również ufundowane przez firmę MIKI, a wykonane z mate-
riałów pochodzących z recyklingu. 

9) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowanio-
we tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielo-
materiałowe, 
10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowanio-
we z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
11) tekstyliów i odzieży, 
12) popiół, 
13) odpadów niekwalifikujących  się do odpadów medycz-
nych  powstałych  w  gospodarstwa  domowych  w  wyniku 
przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji 
i  prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi 
w szczególności igieł i strzykawek.

Transport  odpadów  do  PSZOK  mieszkańcy  zapewniają 
we własnym zakresie i na własny koszt. Do punktu przyjmo-
wane są  jedynie odpady komunalne wytworzone na  tere-
nie  gminy Nowe Brzesko od  zdeklarowanych osób. Osoba 
przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana jest wypełnić 
formularz przekazania, a w przypadku, gdy odpady dostar-
cza osoba inna niż użytkownik nieruchomości pisemne upo-
ważnienie. 

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

(RK)

Rok 2021 jest z wielu względów rokiem wyjątkowym dla LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko. Jest przede 
wszystkim rokiem jubileuszowym, bo Nadwiślanka kończy 100 lat. 

Do pięknej i tak długiej historii klubu swoją cegiełkę wnieśli w tym szczególnym roku piłkarze drużyny senio-
rów, którzy w tym roku awansowali do klasy okręgowej, a na zakończenie sezonu dołożyli  jeszcze zwycięstwo 
w finale Pucharu Polski Podokręgu Wieliczka. Świetnie rozwija się działająca przy klubie Akademia Piłkarska. Gdy 
do tych sukcesów dołożymy jeszcze oddanie przez Gminę Nowe Brzesko nowego, nowoczesnego budynku klubo-
wego wraz z infrastrukturą to widać, że rok 2021 zostanie zapisany złotymi zgłoskami w historii LKS Nadwiślanka 
Nowe Brzesko. 

Tak wszystko się zaczęło.
W wydanej w 2006 roku monografii klubowej, której autorem jest Aleksander Gąciarz początki klubu zostały 

opisane tak: „Za datę założenia klubu Nadwiślanka przyjęto rok 1921. Jednak należy się domyślać, że jest ona 
w dużej mierze umowna. Świadczy o tym choćby fakt, że w dokumentach złożonych w Małopolskim Związku Piłki 
Nożnej podane są jeszcze dwie inne daty założenia klubu: 1926 i 1932. Tymi, którzy po I wojnie światowej popu-
laryzowali piłkę nożną i organizowali klub piłkarski w Nowym Brzesku byli głównie wywodzący się stąd uczniowie 
krakowskich gimnazjów. W trakcie pobytu w szkole mieli możliwość podpatrywania rozgrywek w wielkim mie-
ście i później przekazywali to kolegom ze swojej rodzinnej miejscowości. Wśród tych „praojców” Nadwiślanki na 
pierwszym miejscu należy wymienić lokalnego społecznika Feliksa Nurkowskiego a także Lecha Lewandowskiego, 
Zygmunta Skalskiego, Stanisława Krzyka z Dobranowic, nauczycieli Stanisława Warchoła i Józefa Reraka.”

Tu trzeba powiedzieć, że historia początków Nadwiślanki możliwa była do odtworzenia dzięki tytanicznej pra-
cy braci Alfreda i Stanisława Bednarskich, którzy zbierali stare fotografie i wspomnienia zachowane w wielu no-
wobrzeskich zbiorach rodzinnych. Późniejsze losy klubu, z którymi związanych jest wiele pokoleń mieszkańców 
Nowego Brzeska  i naszej gminy będziecie Państwo mogli poznać z monografii, która zostanie wydana w 2022 
roku. Mamy nadzieję, że znajdą się w niej wszyscy, którzy oddali swe serce Nadwiślance.

Tutaj chcemy tylko przypomnieć te najważniejsze fakty związane ze stuletnią działalnością klubu.

Obecny Zarząd LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko: 
Prezes: Krzysztof Micuda, Wiceprezesi: Maciej Zych, Andrzej Komenda, Skarbnik: Wojciech Hajdaś, Sekretarz: 

Tomasz Frączkiewicz (kierownik drużyny seniorów), Członkowie Zarządu: Jacek Zawartka, Łukasz Ziarko, Koordy-
nator Akademii Piłkarskiej – Wojciech Hajdaś.

Prezesi w historii klubu: Feliks Nurkowski, Ignacy Zawartka I, Lucjan Krzyk, Ludwik Cęckiewicz, Lucjan Skrze-
szewski, Zygmunt Lewandowski, Zdzisław Jakubowski, Wacław Mroziński, Leszek Słaby (1962-67), Wacław Mro-
ziński  (1968-69),  Stanisław  Bednarski  (1969-79),  Stanisław Wywiał  (1979-80),  Ignacy  Zawartka  II  (1980-88), 
Edward Staniszewski (1989-90), Stanisław Zając (1990-91), Dariusz Krzyk (1991-1992), Ryszard Nowak (1992-93), 
Jacek Zawartka (1993-2010), Dariusz Oraczewski (2011-2012), Krzysztof Madejski (2012-2018), Krzysztof Micuda 
(2019 – do chwili obecnej).

Dodatkową atrakcją pikniku były pokazy zorganizowane 
przez OSP Hebdów. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bli-
ska wozu bojowego i sprzętu znajdującego się na wyposa-
żeniu strażaków. Młodzi mieszkańcy gminy bardzo chętnie 
uczestniczyli w pokazie udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo podczas pikniku mieszkańcy mogli  zaczerp-
nąć  informacji  o  programie  „Czyste  Powietrze”,  formach 
dotacji na wymianę źródła ciepła a także wypełnić ankietę 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Składamy  podziękowania,  firmie MIKI  za  ufundowanie 
sadzonek  i  gadżetów,  pracownikom  firmy  MIKI  za  udział, 
strażakom  z  jednostki OSP Hebdów oraz  Pani  Sołtys Heb-
dów-Kolonia za pomoc w przygotowaniu i udział.

(RK)

Nadwiślanka – 1930 rok Wyprawa na mecz w latach 30-tych Nadwiślanka – 1943 rok



Osiągnięcia sportowe:
Przed II wojną światową oraz w pierwszych latach po wojnie klub nie uczestniczył w regularnych rozgrywkach 

ligowych, odbywały się turnieje piłkarskie w których zespól brał udział, 1958-1965 klasa C, 1965-1986 klasa B, 
1986-1991 klasa C, 1991-1992 klasa B, 1992-1996 klasa A, 1996-1999 klasa okręgowa, 1999-2010 klasa A, 2010-
2012 klasa okręgowa, 2012-2021 klasa A, 2021 klasa okręgowa.

Najważniejsze daty w historii klubu:
1921 r. – założenie klubu, 1943 r. – mecze z zespołami Wisły Kraków i Cracovii, 1958 r. – debiut w regularnych 

rozgrywkach ligowych, 1965 r. – pierwszy awans do klasy B, 1992 r. – pierwszy awans do klasy A, 1993 r. – od-
danie budynku klubowego, 1995 r. – utworzenie pierwszej drużyny młodzieżowej (juniorów), 1996 r. – pierwszy 
awans do klasy okręgowej, 2000 r. – budowa trybuny na budynku klubowym, 2001 r. – ufundowanie sztandaru 
klubowego, 2004 r. – modernizacja obiektu klubowego, 2006 r. – uroczyste obchody i wydanie monografii z okazji 
85-cio lecia klubu, 2007 r. – utworzenie drużyny dziewcząt, 2010 r. – drugi awans do klasy okręgowej, 2020 r. – 
zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu PPN Wieliczka, budowa trybuny, 2021 r. – trzeci awans do klasy okrę-
gowej, zwycięstwo po raz drugi z rzędu w Pucharze Polski na szczeblu PPN Wieliczka, budowa nowego budynku 
klubowego wraz z infrastrukturą.

Wydarzenia w 2021 roku
W związku z jubileuszem stulecia klubu planowaliśmy w 2021 roku zorganizować wiele imprez upamiętnia-

jących to wydarzenie. Nie wszystko się udało. W roku bieżącym w ramach obchodów stulecia zorganizowaliśmy 
w dniach 24-25  lipca  imprezy rekreacyjne  i sportowe na naszym obiekcie. W sobotę 24  lipca odbył się piknik 
rodzinny, w którym wzięli  udział  zawodnicy naszej  akademii piłkarskiej. Wśród wielu atrakcji  rozegrano mecz 
piłkarski, w którym nasi młodzi zawodnicy zmierzyli się z drużyną złożoną z rodziców. Odbyły się także licytacje 
pamiątek piłkarskich Wisły Kraków. Po imprezie rodzinnej na boisko wyszli byli piłkarze Nadwiślanki. W „Meczu 
Gwiazd” udział wzięli piłkarze, którzy przez wiele lat budowali sukcesy naszego klubu. Przy wspólnej biesiadzie 
mogli wspominać przyjemne chwile spędzone w Nowym Brzesku.

Natomiast w niedzielę 25 lipca odbył się turniej piłkarski seniorów o Puchar Prezesa LKS Nadwiślanka Nowe 
Brzesko, w którym udział wzięły drużyny naszych lokalnych rywali: Proszowianka, Szreniawa Koszyce i Wiarusy 
Igołomia. W finale turnieju gospodarz Nadwiślanka musiała uznać wyższość zespołu Wiarusów Igołomia. O zwy-
cięstwie musiały rozstrzygnąć rzuty karne, bo po 90 minutach był remis 1-1.

Niestety panująca pandemia  znacznie ograniczyła nasze możliwości uczczenia  jubileuszu. Dlatego niektóre 
z imprez musieliśmy przenieść na 2022 rok. Chcemy w przyszłym roku przeprowadzić uroczystą akademię z oka-

zji stulecia klubu połączoną z oddaniem do użytku nowego budynku klubowego oraz wydać monografię klubu. 
Będzie  to uaktualniona, poszerzona  i wydana w atrakcyjniejszej  formie graficznej wersja wydawnictwa, które 
powstało z okazji 85-lecia istnienia Nadwiślanki.

Trzeci w historii awans do klasy okręgowej 
W dniu 30 czerwca 2021 roku w ostatniej kolejce spotkań wielickiej klasy A sezonu 2020/2021, Nadwiślanka 

Nowe Brzesko pokonała Piast Łapanów 3:0 i po dziewięciu latach wróciła do klasy okręgowej. Przed meczem było 
wiadomo, że Nadwiślanka, aby awansować, musi co najmniej zremisować z Piastem. I wykorzystała szansę. Piast 
długo stawiał opór. Nadwiślanka złamało go dopiero w drugiej połowie meczu, gdy pierwsza bramkę zdobył Ma-
teusz Waryłkiewicz. Następne dwie były dziełem Wojciecha Przybyła. Ocenę gry zespołu w sezonie najlepiej od-
daje wypowiedź trenera Konrada Tyrpuły dla „Dziennika Polskiego”: „Liga była w tym sezonie bardzo wyrówna-
na. Czołowe drużyny prezentowały się bardzo dobrze. Cieszymy się, bo ten awans to klamra na okresie dwuletniej 
pracy. Chłopcy dostali świetną okazję zagrania ostatniego meczu na swoim boisku, przy kibicach i nie zawiedli. 
Uważam, że w przekroju całego sezonu graliśmy najlepszą piłkę i awansowaliśmy zasłużenie. Mamy swój styl, 
zdobyliśmy 101 bramek, co jest świetnym wynikiem i pokazuje, że jesteśmy drużyną grającą ofensywnie.” 

Awans dla Nadwiślanki wywalczyli: 
Bramkarze: Kamil Herdzik, Mateusz Kucharczyk, Michał Zaborek (tylko jesień).
Obrońcy: Tomasz Chojka, Kamil Moskal, Damian Gruchała,  Igor Lyvka, Bartosz Musiał, Krzysztof Waryłkiewicz, 
Radosław Kawa (tylko jesień). Pomocnicy: Wojciech Przybył, Andrzej Musiał, Krzysztof Zawora, Borys Słuszniak, 
Mateusz Waryłkiewicz, Dawid Wołoszyn (tylko jesień), Piotr Niciarz, Arkadiusz Krawiec, Sebastian Palonek (tylko 
jesień), Szymon Witek (tylko jesień), Dawid Zachwieja (tylko jesień). Napastnicy: Konrad Komenda, Robert Pasek, 
Tomasz Wysokiński, Kacper Siudak (tylko jesień), Andrzej Komenda (tylko jesień).

Nadwiślanka Nowe Brzesko – Piast Łapanów 3:0 (0:0)
1:0 M. Waryłkiewicz 47, 2:0 Przybył 82, 3:0 Przybył 88
Nadwiślanka: Herdzik – Gruchała, Moskal, Lyvka, Słuszniak – Przybył, Zawora (73 Pasek), A. Musiał, Krawiec (25 
B. Musiał), M. Waryłkiewicz – Komenda; Piast: D. Tabak – Kasprzyk (71 Pietroń), Banaś, Machaj, Satoła – Górka 
(81 Czech), Kubik, Śliwa, Kącki, Trybuła (84 Stokłosa) – Kaciczak (84 Wronecki).

Puchar jest nasz po raz drugi
W sobotę 13 listopada na stadionie w Nowym Brzesku rozegrany został finał Pucharu Polski Podokręgu Piłki 

Nożnej Wieliczka. Podobnie  jak rok wcześniej na przeciwko siebie stanęły drużyny Nadwiślanki Nowe Brzesko 
oraz LKS Śledziejowice. Z tą tylko różnicą, że w ubiegłym roku drużyna ze Śledziejowic grała jeszcze w IV lidze 
a teraz oba zespoły występują w klasie okręgowej. Był to mecz pełen analogii, bo podobnie  jak przed rokiem 
o zwycięstwie musiały znów decydować rzuty karne. I – podobnie jak przed rokiem – wygrała je Nadwiślanka. 
Decydującą jedenastkę – tak jak rok temu – zamienił na gola Kamil Moskal i dzięki temu mogliśmy mogli odebrać 
puchar od prezesa wielickiego PPN Andrzeja Strumińskiego. 

Awans do ligi okręgowej 
1996 rok

Poświęcenie sztandaru klubowego 
2001 rok

Stary budynek klubowy 
2004 rok

Jubileusz 85-lecie klubu 
2006 rok

Awans do ligi okręgowej 
2010 rok

Zdobycie Pucharu Polski 
2020 rok
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Przypominamy, że od 1  lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa. 
Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały. Najważniejsze informacje i daty zwią-
zane z wdrażaniem uchwały dostępne są w informacji poniżej.

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domo-
wych palenisk na węgiel i drewno, na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa.* Wszyscy 
mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały a pracownicy Urzędu do przeprowadzania 
kontroli palenisk. Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać od-
powiednie parametry. 
POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie. W Nowym Brzesku działa Gminny Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców na paliwa stałe, mon-
tażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana 
okien i drzwi). Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 536 363 963 – w środy i piątki w godzinach pracy urzędu lub 
osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

WAŻNE: Wnioski można składać: w Urzędzie Gminy; internetowo lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Więcej informacji na temat programów dotacyjnych możesz uzyskać w Urzędzie Gminy 
oraz na stronie: powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie

Ponadto przypominamy: Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków – CEEB. Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego 
profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany; w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy 
zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

*Uchwała nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. 

Wymień kocioł i nie płać mandatu

Podsumowanie roku 2021 w liczbach. 1200 – godzin spędzonych na boisku 800 – jednostek treningowych, meczów i tur-
niejów 120 – zawodników i zawodniczek uczestniczących w treningach w 2021r. 7 – wyjazdów integracyjnych (kino, park 
wodny, gojump, mecze ekstraklasy) 6 – grup treningowych (skrzaty, żaki, orliki, młodziki, trampkarze, juniorzy) 5 – trenerów 
4 –awanse do wyższej ligi (młodziki II, młodziki I, trampkarze, juniorzy) 2 – obozy piłkarskie 1 –piknik rodzinny

Wojciech Hajdas LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko

Akademia Piłkarska Nadwiślanka Nowe Brzesko

Nadwiślanka Nowe Brzesko – LKS Śledziejowice 2:2 (1:1) karne 4:2
Bramki: 0:1 Nwachukwu 23, 1:1 A. Musiał 38 (karny), 2:1 Niciarz 49, 2:2 B. Musiał 82 (wolny).
Karne: 1:0 A. Musiał, 1:1 Morawski, 1:1 Niciarz (słupek), 1:1 Galas (obrona), 2:1 Chojka, 2:2 Andera, 3:2 Przy-
był, 3:2 Nwachukwu (obrona), 4:2 Moskal; Nadwiślanka: Herdzik – Gruchała, Moskal, Chojka, K. Waryłkiewicz 
– Przybył, Zawora (87 Zachwieja), A. Musiał, M. Waryłkiewicz (21 Niciarz) – Wysokiński, Komenda; Śledziejowice:  
Al-Ani – Kołak (90 Prorok), Morawski, Kharczuk, B. Musiał – Zieleniak (68 Konarski), Piernaczyk (81 Malinowski), 
Galas – Maj, Nwachukwu, Andera.
Sędzia główny – Kamil Grochal

Budynek nowej szatni Nadwiślanki
Ostanim  tegorocznym  osiagnięciem  klubu  jest  bu-

dowa  nowej  szatni  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu 
wokół niej. O samej inwestycji szerzej można przeczytać 
w  artykule  o  inwestycjach  gminy.  Tutaj  zamieszczamy 
zdjecie naszej nowej siedziby zrealizowanej przez Gminę 
Nowe Brzesko.
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Wsparcie finansowe dla ŚDS i Klubu Senior +
W kwietniu bieżącego roku PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym po-

szkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku.
Wniosek złożony przez Gminę Nowe Brzesko został pozytywnie rozpatrzony  i we wrześniu zostały przekazane środki 

finansowe w wysokości 94 235,90 zł. W ramach otrzymanych środków dla Klubu Senior + w Rudnie Dolnym zakupiono pro-
fesjonalny fotel masujący, rowerek rehabilitacyjny (poziomy) oraz pięć tabletów.

Środowiskowy Dom Samopomocy wzbogacił się o nowy profesjonalny sprzęt do rehabilitacji: fotel masujący, stepper, 
platformę wibracyjną, rowerek rehabilitacyjny (poziomy), stół oraz krzesło do masażu i 10 tabletów. Z otrzymanych środ-
ków zakupiono również płyny dezynfekujące, rękawiczki ochronne oraz paczki żywnościowe.

Zespół Terapeutyczny ŚDS Gruszów

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

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 wrze-
śnia  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach 
(Dz. U. 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek prowadze-
nia ewidencji  zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Brzesko informuje osoby, które do chwili obecnej nie 
wypełniły stosownego zgłoszenia o konieczności zgłoszenia 
zbiornika  bezodpływowego  lub  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków.  Druki  zgłoszenia  dostępne  są  w  Urzędzie  Gminy 
i Miasta Nowe Brzesko, ul Krakowska 44, w pok. nr 14 lub 
na stronie internetowej www.nowe-brzesko.pl. W dalszym 
ciągu pracownik gminy wraz ze strażnikiem miejskim będzie 
prowadził kontrole zawartych umów na wywóz nieczystości 

ciekłych oraz rachunków potwierdzające wywóz nieczysto-
ści ciekłych. 

W  związku  z  art.5  ust.1  pkt.2  oraz  art.  6  ust.1 Ustawy 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  z  dnia  13 
września 1996 r. (Dz. U. z 2021r, poz. 888). Właściciele nie-
ruchomości,  którzy pozbywają  się  z  terenu nieruchomości 
nieczystości  ciekłych  są  obowiązani  do  udokumentowania 
w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę  posiadającego  zezwolenie  na  prowadzenie 
działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpły-
wowych  i  transportu nieczystości  ciekłych, poprzez okaza-
nie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

(RK)

Kolejny trudny rok za nami
2021 rok był kolejnym rokiem pracy w nowej rzeczywi-

stości.  Sytuacja  epidemiologiczna  sprawiła,  że  działalność  
Środowiskowego Domu  Samopomocy w Gruszowie  zosta-
ła  znacznie ograniczona. Początek  roku był bardzo  trudny. 
Do 22 stycznia można było prowadzić  tylko zajęcia  zdalne 
z uczestnikami. 23 stycznia zostały wznowione zajęcia sta-
cjonarne. W ośrodku mogło dziennie przebywać tylko pięciu  
uczestników. Sytuacja zmieniła się 22 lutego, kiedy to zwięk-
szono limit osób, które mogły korzystać ze stacjonarnych za-
jęć, w liczbie do 50 % wszystkich podopiecznych. 
W związku z tym od tego dnia w zajęciach stacjo-
narnych w Środowiskowym Domu Samopomocy 
uczestniczyło 15 osób dziennie. 

Dla  zmotywowania  naszych  uczestników  do 
aktywności społecznej i aby wesprzeć ich w tym 
trudnym dla nich okresie izolacji, personel ośrodka 
organizował dla nich liczne zajęcia terapeutyczne 
i konkursy  tematyczne. W  lutym zorganizowano 
konkurs walentynkowy, w którym uczestnicy za-
jęć ŚDS mogli zaprezentować się recytując wiersz 
lub śpiewając piosenkę. W marcu natomiast od-
był się konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielka-

nocną. Występy oraz prace naszych podopiecznych ocenia-
ne były przez internautów, którzy mogli oddać swój głos na 
naszym profilu Facebook-owym. W Ośrodku obchodziliśmy 
również Dzień Babci  i Dziadka. Młodsi uczestnicy wykonali 
dla  naszych  seniorów upominki    i  przygotowali  słodki  po-
częstunek. Nie zapomnieliśmy również o  Dniu Kobiet i Dniu 
Mężczyzny, a także 104 urodzinach najstarszego mieszkańca 
naszej Gminy pana Stanisława Szczęsnego. Przygotowaliśmy 
prace na konkursy plastyczne zorganizowane przez PFRON 

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu i Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w  Jelczy. 

Od 1 czerwca w zajęciach naszego ośrodka mogli w koń-
cu uczestniczyć wszyscy chętni. Wynikało to z faktu, że 70% 
naszych  podopiecznych  zostało  zaszczepionych  przeciwko 
COVID-19.  Zajęcia  nadal  musiały  być  prowadzone  w  ści-
słym  reżimie  sanitarnym. Wykorzystując  fakt,  że przez  kil-
ka miesięcy notowano niską zachorowalność na COVID-19, 
udało nam się zorganizować kilka spotkań  i wyjazdów inte-
gracyjnych. Byliśmy w kinie, w ZOO w Krakowie, w Kopal-
ni Soli w Bochni, w mieście Ojca Świętego – Wadowicach. 
Uczestniczyliśmy  w  rejsie  po  Wiśle.  Wraz  z  przyjaciółmi 
z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie zor-
ganizowaliśmy grilla na świeżym powietrzu pod Kopcem Ko-
ściuszki w Racławicach. Skorzystaliśmy z zaproszenia Caritas 
Proszowice oraz placówki wsparcia Łyszkowice  i wzięliśmy 
udział w imprezach zorganizowanych przez te ośrodki. Pla-
nowaliśmy zorganizować integracyjną zabawę Andrzejkową 
z zaproszonymi gośćmi jednak ze względu na coraz większą 
liczbę zachorowań zabawa odbyła się we własnym gronie.
Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie łatwiejszy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia kie-
rownik, pracownicy oraz uczestnicy ŚDS życzą wszystkim 
czytelnikom zdrowych i obfitych Świąt Bożego Narodzenia, 
przeżycia świątecznych chwil w rodzinnym gronie przy bla-
sku choinki oraz w atmosferze ciepła i życzliwości. Niech 
Święta Bożego Narodzenia staną się dla Państwa źródłem 
nadziei, siły i wszelkiego dobra.

Zespół Terapeutyczny ŚDS Gruszów

Informacja OŚWIATA

Gmina Nowe Brzesko pozyskała środki finansowe w wysokości 168.300,00 zł z projektu  laboratorium przy-
szłości dla: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie – 30.000,00 zł; Szkoła Podstawowa im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mniszowie – 60.000,00 zł; Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole 
Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku – 78.300,00 zł. 

Laboratoria Przyszłości  to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół arty-
stycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Pro-
gramu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do 
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który 
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania. 

Dziękujemy Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech Polska za przyznanie środków finanso-
wych.

Informacja o dyżurach świątecznych w placówkach oświatowych w Gminie Nowe Brzesko.
Dyżury Świąteczne będą pełnić:

¾¾Wigilia – 24 grudnia piątek – Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku
¾¾ Sylwester – 31 grudnia piątek – Oddziały Przedszkolne w Sierosławicach

Laboratoria Przyszłości
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Projekty realizowane dla dzieci i uczniów naszych szkół

Projekt Krokus 

Odkrywamy Małopolskę

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. 
Program rządowy.

Projekt  Podstawowe  zadanie  projektu  pomoc  uczniom 
w  przejściu  z  tradycyjnego  stacjonarnego  modelu  kształ-
cenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia 
cyfrowe. Konieczne w czasie pandemii. Kupiono 33 zestawy 
komputerowe z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, które 
rozdzielono  równo  pomiędzy wszystkie  trzy  szkoły.  Kwota 
dofinansowania: 74.946,59 zł (100%). Wkład własny: 0.00 zł 
(0%). Kwota zadania: 74.946,59 zł (100%).
Organizacja Nowobrzeskiego biegu rodzinnego. 

Zadanie  zostało  zrealizowane  z  dofinansowaniem  LGD 
E.O. Cenoma” Zadanie publiczne – organizacja w dniu 4 lip-
ca 2021 roku Nowobrzeskiego biegu rodzinnego dla dzieci 
w  różnych kategoriach wiekowych  i  dorosłych. Do udziału 
w  wydarzeniu zarejestrowały się 254 osoby. KGW Szpitary 
przygotowało  ekologiczne  przekąski  i  napoje.  Kwota  dofi-
nansowania: 20.000,00 zł (99,72%).  Wkład własny: 57,07 zł 
(0,28%). Kwota zadania: 20.057,07 zł.
Zdalna Szkoła + – w ramach programu Cyfrowa Polska. 
Program rządowy.

Dofinansowanie  do  zakupu  sprzętu  komputerowe-
go  –  wyrównywanie  szans  dostępu  do  zdalnej  edukacji. 
Sprzęt wypożyczany  jest uczniom z wielodzietnych  rodzin,  
które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zakup 17 
zestawów  komputerowych  przeznaczeniem  dla  uczniów 
z  rodzin  wielodzietnych  (3+).  Kwota  dofinansowania: 
44.549,91 zł (100%). Wkład własny: 0,00 (0%). Kwota zada-
nia: 44.549,91 zł.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart 
Fund.

Podniesienie  kompetencji  językowych  uczniów  klas 
ósmych z terenów wiejskich. Projekt realizowany w Szkole 
Podstawowej w Nowym Brzesku. Udział wzięło 28 uczniów 

klas  VIII.  Odbyło  się  180  godzin  zajęć  z  j.  angielskiego.  
Kwota  dofinansowania:  3.600,00  (50%).  Wkład  własny: 
3.600,00 (50%). Kwota zadania: 7.200,00 zł.
Zajęcia wspomagające. Program rządowy.
Zajęcia  dla  uczniów  klas  IV-VIII  wspomagające  utrwalenie 
wiadomości  i  umiejętności  z  wybranych  obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. Do końca grudnia zostanie zrealizowa-
nych 270 godzin we wszystkich naszych szkołach. Kwota do-
finansowania:  18.900,00  zł  (100%). Wkład własny:  0,00  zł 
(0%) Kwota zadania: 18.900,00 zł.
Odkrywam Małopolskę. Program realizowany przez Woje-
wództwo Małopolskie

Wycieczki do ciekawych turystycznie miejsc w woje-
wództwie  małopolskim  –  adresowane  do  uczniów  szkół 
podstawowych.  Zrealizowano  5  wycieczek.  Udział  wzię-
ły  wszystkie  szkoły.  Kwota  dofinansowania:  11.800,00  zł 
(45,40%). Wkład własny: 14.190,00 zł  (64,06%) wpłaty ro-
dziców. Kwota zadania: 25.990,00 zł. 
Poznaj Polskę. Program rządowy.

Program skierowany do szkół publicznych i niepublicznych  
mający  na  celu  uatrakcyjnienie  procesu  dydaktycznego 
poprzez  poznawanie  przyrody  i  kultury  Polski.  Uczniowie 
klas  I-III  Szkół  Podstawowych  uczestniczą  w  wycieczkach 
do Krakowa, a klas  IV-VIII do Torunia, Gniezna  i Biskupina. 
Kwota dofinansowania  47.544,00  zł  (50,38%). Wkład wła-
sny: 46.832,00 zł (49,62%) wpłaty rodziców. Kwota zadania: 
94.376,00 zł.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet. 
Program rządowy.

Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa  2.0  na  lata 
2021-2025  w  celu  poprawy  stanu  czytelnictwa  w  Polsce. 
Do bibliotek szkolnych kupiono najnowsze lektury, ebooki. 
Kwota dofinansowania: 12.000,00 zł (80%). Wkład własny: 
3.000,00 zł (20%). Kwota zadania: 15.000,00 zł.

W  ramach  projektu  „Odkrywamy Małopolskę”  ucznio-
wie SP w Sierosławicach wzięli udział w dwóch wycieczkach. 
Pierwsza odbyła się 28 września 2021 r. i uczestniczyli w niej 
uczniowie klas II-III. Podejmując wyzwanie sprawnościowe 
zwiedzali Skamieniałe Miasto ucząc się topografii, pokonu-
jąc trudne podejścia i przejścia przez szczeliny skalne. Moc 
atrakcji. W drugiej części dnia zwiedzili Muzeum Pszczelar-
stwa „Sądecki Bartnik”. Pani Wiktoria przewodnik zapoznała 
dzieci z historią pszczelarstwa, życiem pszczół, wartością od-
żywczą miodu, pyłku i pierzgi. Dzięki realizacji ścieżki eduka-
cyjnej uczniowie poszerzyli wiadomości i zrozumieli jak waż-
ne jest dbanie o pszczoły. Na kolejną wycieczkę 30 września 
2021 r. pojechali uczniowie klas IV-VI. Celem wyprawy była 
hala Łabowa. Plan wycieczki był bardzo ambitny, ale pogoda 
go trochę zweryfikowała, ale deszcz nie był w stanie zepsuć 
humorów.  Ubrani  w  peleryny,  zabezpieczeni  od  deszczu 
z uśmiechami wyruszyliśmy na Halę Łabową. Oprócz opo-
wiadań  przewodnika,  atrakcją  były  salamandry  plamiste 
towarzyszące  nam  całą  drogę,  piękne  grzyby wyglądające 
jak z atlasu oraz różne rośliny górskie. Na hali turyści złapa-
li „oddech”, wysuszyli się, posilili i już z pogodnym niebem 
wrócili do autokaru. Nie straszne były potknięcia na trasie; 
żarty, śmiechy towarzyszyły wszystkim do końca wycieczki. 
Jeszcze  długo  będziemy wspominać wycieczkę,  która  była 
prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich młodych turystów.

Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim ko-
ordynatorem Projektu Krokus,  zainicjowanego przez Holo-
caust  Education  Trust  Ireland. W ubiegłym  roku  szkolnym 
2020/2021 w projekcie wzięło udział prawie 22000 uczniów 
z  243  szkół.  W  ramach  Projektu  Krokus  uczniowie  sadzą 
jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na po-
czątku  wiosny.  Żółte  krokusy  upamiętniają  dzieci  –  ofiary 
Holokaustu.  Sadzenie  krokusów  poprzedzają  lekcje  i  zaję-
cia pozalekcyjne, podczas których uczestnicy dowiadują się 
o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokau-
ście. 

Miło nam poinformować, że po raz pierwszy nasza Szkoła 
Podstawowa w tym roku wzięła udział w „Projekcie Krokus”. 
22 listopada przy okazji Dnia Życzliwości uczniowie posadzili 
cebulki żółtych krokusów. 

Laboratorium Przyszłości. Program rządowy.
Laboratoria  Przyszłości  to  inicjatywa  edukacyjna  reali-

zowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z  Centrum GovTech w Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów. 
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawo-
wych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z  tzw.  kierunków  STEAM  (nauka,  technologia,  inżynieria, 
sztuka  oraz matematyka).  Każda  z  szkół  zostanie wyposa-
żona w drukarkę 3D z akcesoriami, mikrokontroler z czujni-

kami  i akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji 
(kamer, mikrofon, oświetlenie), stacje lutowniczą oraz wiele 
innych  pomocy  naukowych  z  katalogu  175  pozycji.  Kwota 
dofinansowania: 168.000,00 zł (100%). Wkład własny: 0,00 
zł (0%). Kwota zadania: 168.000,00 zł.
RAZEM: Kwota dofinansowania: 401.340,50 zł. Wkład wła-
sny: 67.679,07 zł. Kwota zadania: 469.019,57 zł.

(MGZEAS)
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A u nas tyle się dzieje!!! – pomimo trudności.
Od 8.12.2020 roku główny budynek Szkoły Podstawowej 

wyłączony jest z użytkowania po pożarze instalacji elektrycz-
nej. Pracujemy więc w czterech miejscach: w nowej części 
szkoły, w budynku Przedszkola przy ul. Krakowskiej 78, dwa 
oddziały przedszkolne pracują w Sierosławicach, wynajmu-
jemy też 3 sale w Domu Parafialnym. Mimo tych utrudnień 
nie  tracimy zapału  i  chęci do pracy. Przedszkolaki, ucznio-
wie, nauczyciele aktywnie angażują się w życie Zespołu re-
alizując przeróżne projekty, uczestnicząc w konkursach oraz 
akcjach charytatywnych i ekologicznych. 

Mimo pracy zdalnej, z przytupem zakończyliśmy ubiegły 
rok  szkolny,  aż  56  uczniów  otrzymało  świadectwa  z  czer-
wonym paskiem, w  tym 13  absolwentów. Wysoki  poziom 
potwierdzili, osiągając wspaniałe wyniki z egzaminu ósmo-
klasisty:
•¾ średni wynik  z  języka polskiego  to 63%. To plasuje na-
szą  szkolę powyżej  średniej uzyskanej w gminie, powiecie 
i kraju.
•¾ średni wynik z matematyki to 64% – jest to rezultat zna-
cząco przewyższający średnie szkół w gminie, powiecie, wo-
jewództwie i kraju. Średnia ogólnopolska wyniosła 47%.
•¾ średni wynik z języka angielskiego to 63% i jest to wynik 
wyższy od  średniego  rezultatu uzyskanego w gminie  i  po-
wiecie.

PROJEKTY
Z  wielkim  zaangażowaniem  realizujemy  projekty  o  za-

sięgu nie  tylko  lokalnym, ogólnopolskim, ale również mię-
dzynarodowym. Włączyliśmy się w realizację dodatkowych 
zajęć  z  języka  angielskiego  w  Projekcie  Youngster  Plus. 
Uczestniczymy też w Międzynarodowym Projekcie Badaw-
czym PIRLS 2021. Na uwagę zasługują projekty realizowane 
w  klasach  I-III  i  przedszkolu  promujące  różne  aktywności, 
m.in. kompetencje czytelnicze i wiedzę o świecie: „Lektur-
ki spod chmurki”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Pierw-
sze  abecadło”,  „Książką  połączeni,  czyli  uczymy  się  czytać 
razem”, „Mali  Inżynierowie – Uniwersytet dla dzieci”, „Ak-
tywny czytelnik”,  „Mały miś w  świecie wielkiej  literatury”, 
„Poznajemy Kontynenty – podróże w różne strony świata”, 
„Europa i ja”, „Z kulturą mi do twarzy”, „WF z AWF”.

KONKURSY  I  WYCHOWANIE  PATRIOTYCZNE:
Nasi  uczniowie  chętnie  wykazują  się  swoją  wiedzą 

i umiejętnościami w licznych konkursach przedmiotowych. 
Odnieśliśmy wielki sukces w X edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Nie-
złomni”. Nasza uczennica z obecnej klasy VII a Magdalena 
Nowak zajęła w nim III miejsce w kraju. Natomiast Mikołaj 
Sendek z klasy VIII b otrzymał nagrodę za jedną z 25. najwy-
żej punktowanych prac w VI edycji Konkursu  Historycznego 
Patria Nostra dla uczestników z Małopolski. Kolejne sukce-
sy odnieśliśmy w VIII edycji Dyktanda Niepodległościowego 
„Po  polsku  o  historii”.  Najlepsze wyniki  uzyskali: Malwina 

Jędrosz  z  kl.  Va,  Julia Micuda  i Mikołaj  Sendek  z  kl.  VIIIb. 
Mamy również doskonałych matematyków – w XI Świato-
wym Dniu  Tabliczki Mnożenia  Szkolnymi Mistrzami  zostali 
– Piotr Biernacki w kategorii klas IV-VI i Gabriela Kubik w ka-
tegorii klas VII-VIII. Ponad 60 naszych uczniów z klas III-VIII 
wzięło  udział  w  jesiennej  edycji  Olimpiady  Archimedes  – 
Matematyka  Plus  –  z  niecierpliwością  czekamy na wyniki. 
Licznie  wzięliśmy  także  udział  w  Konkursie  Ekologicznym 
„Eko-Planeta”  oraz  Ogólnopolskim  Konkursie  Geograficz-
nym „Geo-Planeta”.  Cieszymy  się,  że  bardzo dobre wyniki 
osiągnęliśmy w Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych. 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie: Gabrie-
la Kubik z języka polskiego, Zuzanna Miska i Zuzanna Szywal-
ska z geografii  oraz Natasza Dudzik z fizyki. Trzymamy kciuki 
i liczymy na kolejne sukcesy.

Nasi  uczniowie  przygotowali  prace  na wystawę patrio-
tycznych plakatów z okazji Trzeciego Maja a z okazji Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości na 11 XI hybrydowo zorga-
nizowano  akademię  patriotyczną  pt.  Alfabet  Niepodległej 
oraz wirtualny koncert pieśni patriotycznych. Występy cie-
szą  się dużą popularnością w  sieci. W  rocznicę  lądowania 
wojsk alianckich w Normandii uczniowie starszych klas 
wzięli udział w pokazie  i prelekcji D-Day. Wspólnie pozna-
jemy  również  twórczość  polskich  wieszczów  narodowych 

– ósmoklasiści przygotowali dla młodszych uczniów insceni-
zowane czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza.

EKOLOGIA  I  ZDROWIE:
W naszej  szkole  kładziemy  duży  nacisk  na  zdrowe  od-

żywianie,  dlatego  realizujemy  programy  prozdrowotne 
„Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, a w przedszkolu orga-
nizujemy specjalne dni, takie jak: Dzień jabłka, Dzień dyni. 
Edukacja ekologiczna rozpoczyna się od najmłodszych dzie-
ci. Przedszkolaki realizują działania mające uwrażliwić ich na 
ochronę środowiska i piękno przyrody. Uczymy się prawidło-
wego segregowania odpadów, zbieramy plastikowe nakrętki 
i zużyte baterie. W przedszkolu odbył się ekologiczny pokaz 
mody jesiennej – gratulujemy Rodzicom wspaniałych pomy-
słów na kreacje! Natomiast na konkurs religijno-plastyczny 
pt.„Ekologiczny różaniec” wpłynęło 75 prac od uczniów klas 
I-VII. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Uczniowie klas 
I-III  we  współpracy  z  proszowickim  Sanepidem  realizują 
program „Nie pal przy mnie proszę” dotyczący edukacji an-
tynikotynowej. W programie „Bieg po zdrowie” promujący 
zdrowy styl życia, uczestniczą uczniowie klas IV.  

WOLONTARIAT  I  AKCJE  CHARYTATYWNE:
Z radością podkreślamy wielkie zaangażowanie uczniów 

naszej  społeczności  w  działania  na  rzecz  pomocy  potrze-
bującym.  9  października  2021  r.  uczestniczyliśmy  w  akcji 
„Makulatura na Misje” i przekazaliśmy 2020 kg makulatury. 
Akcję prowadziło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 
Tarnowskiej. Uzyskane fundusze przekazane będą do stolicy 
Kamerunu – Jaunde na wyposażenie następnych sal szkol-
nych i przedszkolnych w Centrum Dziecka. Z kolei w ramach 
akcji  „Dzień Pluszowego Misia”  Samorząd Uczniowski  zor-
ganizował  zbiórkę darów:  zabawek, pluszaków, gier  i  arty-
kułów  szkolnych  dla  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Kazimierzy Wielkiej oraz dla Dziecięcego Oddziału Onko-
logicznego Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie.

Już od 10  lat współpracujemy z Hospicjum Św. Łazarza 
w Krakowie. W akcji „Pola nadziei” posadzone zostały żon-
kile przed szkołą, a 1 XI 2021 r. zorganizowaliśmy kwestę na 
rzecz Hospicjum. Wolontariusze  z  klas  VIII wraz  z  nauczy-
cielami  i pracownikami szkoły kwestowali na Cmentarzach 
w  Hebdowie  i  w  Nowym  Brzesku.  Zebraliśmy  5818,14  zł. 
Serdecznie  zapraszamy  do  wzięcia  udziału  w  naszych  ak-
cjach „Mikołajkowa paka dla zwierzaka” oraz  „Wielka zbiór-
ka dobrej karmy”, w których gromadzimy karmę dla dwóch 
schronisk.  Kolejnym  naszym  przedsięwzięciem  jest  „Pa-
czuszka dla maluszka” – zbieramy artykuły pierwszej potrze-
by dla niemowlaków, które zostaną przekazane do Małopol-
skiego Hospicjum dla Dzieci, które mieści się w Krakowie na 
ul. Odmętowej 4. 

INNE  AKTYWNOŚCI
Podejmujemy także szereg działań mających na celu po-

szerzenie świadomości i wiedzy naszych wychowanków, aby 
w obecnym świecie mogli czuć się swobodnie i bezpiecznie. 
W akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem” 
uczniowie zdobywają informację o zagrożeniach płynących 

z  sieci. W  ramach współpracy  z  Policją  odbyły  się  prelek-
cje dla uczniów klas IV i V pt. „Bezpieczny Internet – dzieci 
w sieci”. Uczniowie klas V uczestniczą w programie „Droga 
z  klasą” –  cała wiedza o bezpieczeństwie  ruchu drogowe-
go. Dzieci z klas III i przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę 
dotyczącą autyzmu realizując wyzwanie „Jesteśmy z Wami 
niebieskimi motylami”. W klasach Va  i VIIb uczniowie bio-
rą udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny 
wychowawcze ze Światem”. Zwracamy dużą uwagę na wza-
jemne relacje, dlatego też wychowawcy wraz z pedagogiem 
realizują  warsztaty:  w  kl.  IV  –  „Jak  odczytywać    emocje”, 
w kl. V – „Budujemy pozytywne  relacje”, w kl. VI „Rozumie-
my siebie i innych”.

Zajęcia  z  Doradztwa  Zawodowego  pomagają  uczniom 
klas VII i VIII poznać siebie i swoje możliwości oraz potrzeby 
rynku pracy. Chcemy, aby młodzi ludzie dokonali świadomie 
jak najlepszego wyboru własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-
-zawodowego. 

Dla  przedszkolaków  i  uczniów  klas  I-III  Rada  Rodziców 
zorganizowała warsztaty florystyczne „Ogród w szkle”. Pięk-
ne  żywe,  zielone  kompozycje  uczniowie  mogli  zabrać  do 
domu  jako prezenty dla  swoich mam z okazji Dnia Matki. 
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za owocną współ-
pracę, wsparcie i pomoc. 

W  ramach  programu  „Odkrywam Małopolskę”  ucznio-
wie zwiedzili: Skamieniałe Miasto – Rezerwat Przyrody Nie-
ożywionej,  Muzeum Pszczelarstwa i Sądecki Bartnik, Łabo-
wiec  i  weszli  na  Halę  Łabowską.  Zachowując  obostrzenia 
sanitarne  zorganizowaliśmy  także  klasowe wyjazdy  do  te-
atrów, kin, muzeów, na warsztaty i zieloną szkołę. Wycieczki 
cieszyły  się dużym zainteresowaniem. Taki  sposób  relaksu 
bardzo podoba się dzieciom, szczególnie po trudnym okre-
sie nauki zdalnej. 

We  współpracy  z  Fundacją  EuroWeek  nasi  uczniowie 
z obecnych klas piątych uczestniczyli w  językowym obozie 
szkoleniowym EuroWeek – Szkoła Liderów. Zajęcia podczas 
obozu odbywały się w języku angielskim i prowadzone były 
przez wolontariuszy z różnych krajów. Dzięki tej formie zajęć 
uczniowie poszerzyli swoje kompetencje językowe z języka 
angielskiego.

Gorąco  polecamy  stronę  internetową  naszego  Zespołu  
www.spnb.pl, gdzie znajdują się informacje o naszych aktu-
alnych działaniach i galeria zdjęć.

Życzenia Świąteczne
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzy-

my Państwu pogody ducha, radości zdrowia i optymizmu. 
Niech ten Świąteczny czas będzie pełen rodzinnych spo-
tkań, wzajemnej życzliwości, refleksji nad tym, co w życiu 
naprawdę ważne. Życzymy Wszystkim czasu dla bliskich, 
realizacji planów, spełniania marzeń oraz nadziei w Nowym 
2022 Roku. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Nowym Brzesku

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku
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Wieści szkolne… – Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się 1 września 2021 roku 
w warunkach stacjonarnych, ale cały czas z zachowaniem za-
sad  reżimu  sanitarnego.  Po wakacyjnej  przerwie  i wcześniej-
szym nauczaniu zdalnym wszyscy uczniowie z radością i entu-
zjazmem powrócili w szkolne mury spragnieni bezpośrednich 
kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami. Już od pierwszych 
dni września w szkole nie brakowało różnych działań zachęca-
jących uczniów do aktywności i kreatywności.

Pierwszą okazją do takiej właśnie aktywności i rozwoju kre-
atywności była 10. edycja Narodowego Czytania, która w na-
szej  szkole  odbyła  się  10  września.  Tegoroczną  lekturą  było 
najsłynniejsze dzieło Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dul-
skiej”. Dzięki sprzyjającej pogodzie impreza mogła odbyć się na 
zewnątrz, przed budynkiem szkoły, a piękne dekoracje i scene-
ria  przeniosły  uczestników do  salonu Anieli  Dulskiej.  Zebrani 
mogli wysłuchać fragmentu lektury w wykonaniu uczniów i na-
uczycieli. Akcji realizowanej pod patronatem Pary Prezydenc-
kiej towarzyszył również konkurs na najpiękniej udekorowany 
kapelusz, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów. Za włączenie się do akcji szkoła otrzymała list od Pre-
zydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Pana  Andrzeja  Dudy  z  po-
dziękowaniem za współtworzenie Narodowego Czytania 2021 
oraz  okolicznościowy  egzemplarz  „Moralności  pani  Dulskiej” 
z dedykacją Pani prezydentowej. 

Bezpieczeństwo to temat zawsze ważny i często poruszany 
w  naszej  szkole.  Bezpieczeństwo  szczególnie ważne  staje  się 
we wrześniu,  kiedy  zaczyna  się  nowy  rok  szkolny.  Na  szereg  
pytań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem odpo-
wiedziały 14 września, w  trakcie prelekcji dla uczniów, panie 
z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach: asp. sztab. Elż-
bieta Kowal oraz mł. asp. Katarzyna Olender.

Dnia  21 września  uczniowie  naszej  szkoły włączyli  się  do 
ogólnopolskiej akcji policji, której głównym celem była popra-
wa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również pro-
mowanie właściwych zachowań wśród kierujących pojazdami. 
Uczniowie  klasy  IV  czynnie  zaangażowali  się  w  promowanie 
bezpieczeństwa  i wspólnie  z  funkcjonariuszami  z Powiatowej 
Policji  w  Proszowicach  w  miejscowości  Szpitary  brali  udział 
w zatrzymywaniu i legitymowaniu kierowców. Zwracano uwa-
gę na nadmierną prędkość oraz zapinanie pasów bezpieczeń-
stwa.  Dzieci  apelowały  do  kierowców  o  ostrożną  jazdę  i  za-
chowanie  bezpieczeństwa w  każdym miejscu. W  czasie  akcji 
uczniowie sami przypomnieli sobie najważniejsze zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach publicznych, promowali 
również noszenie odblasków. 

W dniu 28 września 2021 roku grupa uczniów naszej szkoły 
wybrała  się  na wycieczkę  do  Doliny  Prądnika.  Dzięki  projek-
towi „Odkrywam Małopolskę”, w ramach programu wsparcia 
turystyki szkolnej, uczniowie mogli podziwiać piękno przyrody. 
Uczestnicy wycieczki przeszli najbardziej atrakcyjnymi trasami 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestniczyli również w grze 
szkoleniowej „Na ratunek” propagującej zagadnienia dotyczą-
ce  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  Wyprawę 
uświetniły  interesujące  opowieści  pani  przewodnik,  cieka-
wostki oraz  legendy  związane z  regionem. Piękna,  słoneczna 

pogoda pozwoliła w pełni cieszyć się pięknem ojczystego kraju 
oraz aktywnie wypoczywać w otoczeniu malowniczych krajo-
brazów. 

1 października 2021 roku odbyło się uroczyste ślubowanie 
i  pasowanie  uczniów  klasy  pierwszej.  Do  uroczystego  ślubo-
wania uczniowie przygotowywali  się pod kierunkiem wycho-
wawczyni Pani Elżbiety Janik. Podczas uroczystego ślubowania 
na sztandar szkoły najmłodsi wychowankowie przyrzekali być 
dobrymi uczniami oraz strzec honoru szkoły. Pani dyrektor Re-
nata Regnowska za pomocą symbolicznego ołówka dokonała 
pasowania pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej  
im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie. W tym dniu, tradycyj-
nie już, na pierwszoklasistów czekały liczne niespodzianki. 

Dnia  14  października  2021  roku  miała  miejsce  w  naszej 
szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczniowie słowem i śpiewem wyrazili swoją wdzięczność na-
uczycielom  i pracownikom szkoły  za  codzienny  trud, poświę-
cenie  oraz  troskę  o  dobro wychowanków. W humorystyczny 
sposób  zilustrowali  najciekawsze  momenty  z  życia  uczniów 
i nauczycieli. Występ dał wszystkim okazję nie tylko do świet-
nej zabawy, ale i do refleksji. Dyrektor szkoły Pani Renata Re-
gnowska  odczytała  list  od  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Nowe 
Brzesko Pana Krzysztofa Madejskiego  skierowany do nauczy-
cieli i pracowników oświaty oraz podziękowała za dotychczaso-
we zaangażowanie życząc nauczycielom wielu sił i wytrwałości 
w tym wyjątkowym zawodzie.

19 października uczniowie klas młodszych udali się na wy-
cieczkę do Krakowa. Najbardziej oczekiwanym punktem wyjaz-
du była wizyta w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 i udział 
w warsztatach kulinarno-cukierniczych. W trakcie warsztatów 
dzieci poznały zawód cukiernika i kucharza oraz zgłębiły tajniki 
sztuki kulinarnej. Oprócz praktycznych działań w postaci deko-
rowania ciast, wykrawania ciasta itp. nasi uczniowie zapoznali 
się z regułami, jakie należy stosować w kuchni, dowiedzieli się 
co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo podczas kucharzenia. 

28 października cała społeczność naszej szkoły wzięła udział 
w  II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia re-
kordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na 
czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Wydarzenie 
odbyło  się w  ramach Międzynarodowego Miesiąca  Bibliotek 
Szkolnych  oraz  kampanii  społecznej  „Cała  Polska  czyta  dzie-

ciom”. Cieszymy się, że swoim udziałem powiększyliśmy grono 
osób biorących udział w akcji. 

Aby upamiętnić ważne rocznice  i wydarzenia historyczne, 
a  także  zwrócić  uwagę młodego  pokolenia  na  historię małej 
Ojczyzny i pamięć o lokalnych bohaterach nasza szkoła po raz 
trzeci  wzięła  udział  w  akcji  „Szkoła  pamięta”. W  nawiązaniu 
do  akcji  wychowawcy  przeprowadzili  w  klasach  pogadanki. 
Uczniowie  klasy  czwartej  na  lekcji  języka  polskiego  wskrze-
szali  rodzinne  historie.  Poznawali  historie  swoich  przodków 
i przygotowali o nich prace pisemne. Wykonali również kartki 
z życzeniami dla Powstańców Warszawskich. Uczniowie klasy 
drugiej zapalili znicze przy krzyżach i figurce w pobliżu szkoły, 
a  pierwszoklasiści wykonali  prace plastyczne nawiązujące do 
polskiej tradycji świąt zadusznych.

W  tym  roku  szkolnym uczniowie  klasy  I  i  II  przystąpili  do 
ogólnopolskiej  akcji  „Dzieci  uczą  rodziców”.  To  comiesięczne 
lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultu-
ry i historii. Celem akcji jest zwiększenie świadomości uczniów 
o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmo-
wy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. Do tej pory 
udało się zrealizować trzy lekcje: „Bezpieczny Uczeń”, „Magicz-
ny Las” oraz „Niepodległa Polska”.

Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w  akcji „Szkoła 
do hymnu”. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 
o symbolicznej godzinie 11:11, wspólnie odśpiewano „Mazu-

rek Dąbrowskiego”. W ten sposób nasza społeczność szkolna 
włączyła się w świętowanie kolejnej Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W  ramach  tego ważnego dla  każdego 
Polaka święta, uczniowie klasy  I  i  II zachęcali  również do wy-
wieszenia flagi państwowej.

103. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości ob-
chodziliśmy w szkole 15  listopada. Uroczystą akademię przy-
gotowali uczniowie klas II-VII, którzy słowem i piosenką uczcili 
minione święto naszej Ojczyzny. 

W październiku,  nasi  uczniowie wzięli  udział w  konkursie 
plastycznym  „Kolory  jesieni”  organizowanym  przez  Miejsko-
-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. W ka-
tegorii klas I-III szkoły podstawowej Bartosz Sowiński – uczeń 
klasy II otrzymał wyróżnienie.

Kolejnym konkursem organizowanym przez Miejsko-Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku z udziałem 
uczniów naszej  szkoły był  konkurs pt.  „Jesień w obiektywie”. 
Jego celem było uwiecznienie na fotografii piękna zmieniającej 
się  natury w  klimacie  jesiennym.  Laureaci  tego  konkursu  to: 
Jakub Zemełka, uczeń klasy V, który zajął II miejsce i Martyna 
Siwek, uczennica klasy V, zdobywczyni III miejsca.

Uczniowie klasy V i II wzięli udział w wojewódzkim konkursie 
promującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Bezpieczni, 
Rozważni, Dalekowzroczni”, organizowanym przez Zespół Szkół 
w  Zabawie  oraz  MORD  w  Tarnowie.  Zadaniem  uczestników 
z klasy II było zaprojektowanie pomysłowego odblasku, który 
chętnie przypięliby do swojego plecaka. Z kolei uczniowie klasy 
V wykonali  plakaty  ostrzegawcze ukazujące  zagrożenia wyni-
kające z niewłaściwego przechodzenia przez jezdnię. Wykonali 
również  grę  planszową  dotyczącą  bezpiecznego  uczestnic-
twa w ruchu drogowym w charakterze rowerzysty i pieszego. 
Uczniowie nagrodzeni w konkursie, to uczniowie klasy II: Szy-
mon Sroga, Kacper Zemełka oraz Mateusz Makowski.

W  tym  roku  szkolnym, przed uczniami  jeszcze wiele mie-
sięcy nauki, jak również wiele działań, akcji i wydarzeń, które 
miejmy nadzieję uda  się  z  realizować  z  sukcesem,  jak  te do-
tychczas. 

Joanna Szlęk

Akcje Charytatywne w Szkole Podstawowej w Sierosławicach. 
Lubimy Pomagać

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu akcjach chary-
tatywnych. Los drugiego człowieka nigdy nie był nam obojęt-
ny. Dlatego angażujemy się w wiele akcji, które służą drugiej 
osobie.  I  tutaj duża zasługa Samorządu Uczniowskiego  i  jego 
opiekunów,  którzy  są  motorem  napędowym  naszych  akcji. 
W obecnym roku szkolnym, choć minęło zaledwie 3 miesiące, 
nasi uczniowie wzięli udział w kilku akcjach.

Przed nasza szkołą widnieje ogromne czerwone serce na na-
krętki. W obecnym roku szkolnym uzbieraliśmy już 3 serduszka 
nakrętek, które przekazaliśmy dzieciom chorym i potrzebują-
cym z naszej gminy i okolic. Uczniowie i przedszkolaki wiedzą, 
że każda nakrętka pomaga więc zbierają je w swoich domach 
z rodzicami i codziennie wrzucają do naszego serduszka.

W kolejnym rok szkolnym bierzemy udział w akcji „Poma-
ganie przez ubranie” zbierając używaną odzież na Hospicjum 

dla Dzieci im. Ks. Józefa Tishnera w Krakowie. Akcja cieszy się 
dużym zainteresowaniem, a tuba na ubrania, która mieści się 
na korytarzu szkolnym, jest cały czas napełniana.

Kredkobranie  to  kolejna  akcja w  której  uczestniczymy  już 
trzeci rok z rzędu. Jest to zbiórka przyborów szkolnych dla pol-
skich dzieci zamieszkujących Kresy Wschodnie. Zbiórka ta jest 
prowadzona przez Fundacje Ignatianum z Krakowa.

Zorganizowaliśmy „Dzień Piżamy” uczniowie  i nauczyciele 
przyszli w  tym dniu ubrani w kolorowe piżamy. Każda osoba 
wrzuciła do puszki pieniążki,  które  są przeznaczone dla dzie-
ci  z  Oddziałów  Onkologicznych.  Uzbieraliśmy  kwotę  1473  zł 
dla chorych dzieci. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 
w takich akcjach, jednakże pamiętają, że dla chorych dzieci to 
nie zabawa. Każdy dzień na Oddziale Onkologicznym to ciężka 
walka o  lepsze  jutro.  I my wszyscy dołożyliśmy  cegiełkę,  aby 
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to „jutro” każdego dziecka było piękniejsze, weselsze, dające 
nadzieje.

Co  roku uczestniczymy w akcji  Szlachetna Paczka. Wybie-
ramy  rodzinę  z okolic  i  organizujemy piękną paczkę w której 
spełniamy marzenia  tych  osób. Wszyscy  angażujemy  się  aby 
paczka była kompletna, (nauczyciele, pracownicy szkoły), każ-

de dziecko wraz  ze  swoimi  rodzicami  chce wspomóc potrze-
bującej Rodzinie. Od dwóch lat współpracujemy z Oddziałem 
Wsparcia Straży Miejskiej Miasta Krakowa, reprezentowanym 

przez Naczelnika pana Daniela Kośmidra. Dzięki tej współpracy 
potrzeby Rodziny  są  zawsze zrealizowane na wysokim pozio-
mie.

Po raz pierwszy w tym roku bierzemy udział w akcji Paczusz-
ka  dla  Maluszka.  To  bożonarodzeniowa  akcja,  do  której  od  
2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja 
Małych Stópek.  Jej  adresatami,  są podobnie  jak w ubiegłych 
latach zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, domy 
małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Symbo-
lem akcji od samego początku jest specjalna bombka. Na szkol-
nym korytarzu  stanie  choinka przystrojona bombkami  z  logo 
akcji,  każda  osoba  która  przyniesie  artykuły  dla  dzieci  czyli, 
pieluszki, chusteczki mokre, proszki  i płyny do prania, oliwki, 
kremy, w podziękowaniu otrzymuję bombkę z choinki.

Kolejna akcja przed nami  to Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, uczestniczymy w niej  kilkanaście  lat  z wieloma  suk-
cesami.

Lubimy pomagać a pomoc drugiemu człowiekowi  jest dla 
nas bardzo ważna.

Takie  akcje  uwrażliwiają  na  potrzeby  innych  ludzi,  służą 
w kształtowaniu empatii  i poszanowaniu drugiego człowieka. 
Uczą tolerancji wobec dzieci chorych i niepełnosprawnych. Po-
wodują  że  u  tych ostatnich  choć  na  chwilę  zagości  uśmiech.  
Zawsze  należy  pamiętać,  że  pięknie  jest  dzielić  się  dobrem 
z drugim człowiekiem.

B. Zimny

To już 10 lat współpracy z Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
We  wrześniu  2011  r.  Gimnazjum  im.  Bohaterów  Ziemi 

Nowobrzeskiej  nawiązało  współpracę  z  Hospicjum  Św.  Łaza-
rza w Krakowie  rozpoczynając  tym  samym projekt  „WOLON-
TARIAT – SENS POMAGANIA”.  Jego celem było uwrażliwienie 
młodzieży na potrzeby  ludzi  chorych, przybliżenie  idei opieki 
hospitacyjnej  i kształtowanie postaw prospołecznych. Projekt 
zaplanowany był na 3 lata, ale trwa do dnia dzisiejszego i obec-
nie  realizuje  go  cały  Zespół  Przedszkolno-Szkolny  w  Nowym 
Brzesku.

Minęło już 10 lat od czasu, gdy przedstawiciele Hospicjum 
zostali zaproszeni do naszej szkoły, wtedy przekazaliśmy pierw-
sze fundusze uzyskane z AUKCJI PRAC PLASTYCZNYCH naszych 
uczniów.  Przygotowywanie  obrazów,  szkiców,  a  nawet  rzeźb 
i  organizacja  aukcji  wpisały  się  na  stałe w  kalendarz  szkolny 
podczas  Święta  Projektów Gimnazjalnych.  Cały  zysk  z  tej  ak-
cji corocznie zasilał budżet Hospicjum. Chętni uczniowie mieli 
możliwość wyjazdu do Krakowa do Hospicjum, aby poznać za-

sady pracy takiej placówki, a przede wszystkim zrozumieć, że 
pomaganie potrzebującym sprawia, że czujemy się potrzebni, 
rozwijamy  osobistą  wrażliwość  i  wzmacniamy  poczucie  wła-
snej wartości  –  „POMAGANIE MA  SENS”.  Od  2011  r.  uczest-
niczymy w kampanii społecznej POLA NADZIEI. Zainspirowani 
nią  zasadziliśmy  przyszkolny  „Ogród  żonkilowy”.  Każdej  wio-
sny wdzięczne żółte kwiaty cieszą nasze oczy i budzą refleksję. 
Przez całą dekadę braliśmy udział w wielu konkursach plastycz-
nych,  muzycznych  i  polonistycznych  organizowanych  przez 
krakowskie  Hospicjum.  Nasi  uczniowie  wielokrotnie  odnosili 
w nich sukcesy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu pro-
mującego działalność wolontariacką, który otrzymał I miejsce 
w konkursie Flash Mob: 
https://www.youtube.com/watch?v=6dldjS6HPWQ 

Zapewne  wszyscy  mieszkańcy  Gminy  na  przestrzeni  lat 
zetknęli  się  z  młodzieżą  naszej  szkoły  w  czasie  KWESTY  LI-
STOPADOWEJ.  Co  roku  w  dniu  1.  Listopada  wspieramy  Ho-
spicjum  zbierając  fundusze  do  puszek  na  Cmentarzach 
w  Nowym  Brzesku  i  w  Hebdowie.  Od  roku  2011,  gdy  po 
raz  pierwszy  kwestowaliśmy,  akcje  stały  się  nieodłącznym  
elementem uroczystości Wszystkich Świętych. Dzięki ofiarno-
ści osób odwiedzających groby swoich najbliższych corocznie 
przekazujemy kilka tysięcy złotych, które mocno wspierają pra-
cę Hospicjum. W tym roku kwota zebrana przez wolontariuszy 
na obydwu Cmentarzach wyniosła łącznie 5 818,14 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiaro-
dawcom.

Dyrekcja Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
w Nowym Brzesku

Gmina Nowe Brzesko wygrała w konkursie Gmina Przyjazna Seniorom zorganizowanym przez Stowarzyszenie MAN-
KO i przez rok będzie wdrażać różnego rodzaju działania na rzecz seniorów w gminie (festyny, pikniki, warsztaty, spotka-
nia), łącznie z Ogólnopolską Kartą Seniora, która pozwala seniorom na korzystanie z wielu usług na terenie kraju. Wyniki 
konkursu ogłoszono 3 listopada 2021 r. Konkurs zakładał bezpłatne wdrożenie w 10 samorządach Programu „Gmina 
Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”. 

W 2022 roku Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Brzesku wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta Nowe 
Brzesko, będą realizować program „Gmina Przyjazna Seniorom” na terenie gminy. W organizacji działań dla seniorów 
zadeklarowały pomoc: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury  i Promocji w Nowym Brzesku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie, Stowarzyszenie KGW w Hebdo-
wie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej, członkowie Rady Miejskiej 
w Nowym Brzesku, Klub Seniora + w Rudnie Dolnym.

Ogólnopolska  Karta  Seniora  uprawnia  po-
siadaczy  do  korzystania  ze  zniżek  na  wybrane 
produkty  i usługi w punktach na terenie całego 
kraju.  Każdy mieszkaniec Gminy Nowe Brzesko, 
który ukończył 60 lat może ubiegać się o wydanie 
bezpłatnej  karty  upoważniającej  do  korzystania 
z  licznych  promocji  i  zniżek  oferowanych  przez 
partnerów w całej Polsce.

Zachęcamy  przedsiębiorców  z  terenu  naszej 
gminy do dołączenia do akcji  i honorowania na 
terenie  Gminy  Nowe  Brzesko  różnego  rodzaju 
promocji,  bonusów,  zniżek dla  seniorów,  którzy 
są lub będą Państwa klientami. To szansa na pro-
mocję  państwa  usług  (nie  tylko  turystycznych) 
ale także promocji gminy. Dla Gminy Nowe Brze-
sko zostanie przyznane bezpłatnie 500 kart OKS. 

O zasadach przyznania 500 kart OKS dla seniorów w Gminie Nowe Brzesko będziemy już niebawem Państwa in-
formować na stronie internetowej www.nowe-brzesko.pl. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku w związku ze zbliżającą się zimą apeluje do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Nowe Brzesko o zachowanie czujności wobec osób bezdomnych, chorych, samotnych, star-
szych i niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni z powodu niskich temperatur i nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. 
Prosimy o natychmiastowe reagowanie w sprawie wszystkich przypadków kiedy widzimy osoby bez schronienia  lub 
wymagające pomocy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
PAMIĘTAJMY O NICH…

Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, bliskim sąsiedztwie marzną ludzie.
Pomóżmy im w miarę swoich możliwości, a jeżeli nasze możliwości nie wystarczają, jeżeli zauważymy osobę pozosta-

jącą bez schronienia, wymagającą pomocy, prosimy o zgłaszanie informacji o tym odpowiednim służbom:
1. Numer alarmowy 112
2. Policja (całodobowo) 997
3. Pogotowie ratunkowe 999
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku 
(czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30), tel. 12 385 26 55
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANO – MED w Nowym Brzesku 
(czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00), tel. 12 385 20 12
6. Ogólnopolska infolinia dotycząca osób bezdomnych – pod całodobowym bezpłatnym numerem telefonu można 
uzyskać informacje o możliwości pomocy osobom bezdomnym (tel. 800 100 022)
7. Sołtysi oraz radni miasta i wsi.

Gmina Przyjazna Seniorom

APEL DO MIESZKAŃCÓW



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Proszowicach świadczy pomoc w formie nieodpłatnego specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, 
prawnego i pedagogicznego. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest bezpłatne i odbywać się będzie w terminach 
podanych na ulotkach dołączonych do niniejszej informacji. Dla osób potrzebujących wsparcia funkcjonuje całodo-
bowy telefon informacyjno-interwencyjny – 604 931 160. Jeżeli oczekujesz wsparcia, pomocy możesz również skon-
taktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe 
Brzesko pod numerem telefonu (12) 385 26 55 (czynny w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30 – 15:30). 

W każdy piątek od 9:00 do 13:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji  
w Nowym Brzesku 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu proszowickiego
Zapisy pod nr tel. 12 386 18 46, 12 383 48 32 poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Warto zadać sobie pytanie, czy biblioteki we współczesnym świecie są jeszcze potrzebne? Przecież jest Internet. 
Lecz biblioteka, poza funkcją kulturową, zawsze była enklawą świętego spokoju, miejscem, które wzmaga poczucie 
wyciszenia i odprężenia. Biblioteki to repetytoria wiedzy.

A zatem, oczywiście, że TAK! Biblioteki są potrzebne.
Biblioteka w Nowym Brzesku również nie ogranicza się wyłącznie do roli instytucji wypożyczającej książkę, lecz 

jest organizatorem lokalnych wydarzeń, w tym spotkań z dziećmi na  lekcjach bibliotecznych.  Jest  także miejscem 
spotkań i dyskusji na temat przeczytanych lub kupionych książek.

W ciągu roku Bibliotekę w Nowym Brzesku odwiedzają czytelnicy ok. 2200 razy. Wypożycza się ok. 4500 książek.  
Aktywni czytelnicy to 690 osób. Biblioteka otrzymała z budżetu Gminy na zakup książek 7 000 zł. Otrzymała również 
dotacje w wysokości 7 000 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki czemu zostały zakupione książki z różnych dziedzin i nowe lektury 
jakie Ministerstwo wybrało do programu nauczania dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.

Od czerwca 2021 roku w naszej Bibliotece można korzystać z programu Academica. Można  też zarezerwować 
książkę przez telefon 12 385 21 03 lub napisać e-mail: biblioteka@nowe-brzesko.pl. Zarezerwowana książka zawsze 
będzie czekać na czytelnika w bibliotece na osobnej półeczce.

Zapraszam serdecznie
E. Chuchmacz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku

Dyżur Radcy prawnego dla mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

Na jesienne i chłodnie dni – najlepsza jest książka


