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 www. nowe-brzesko.iap.pl   

   egzemplarz bezp³atny

NNajserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie.

¯yczy 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 

Przewodnicz¹cy wraz z Rad¹ Miejsk¹

W numerze: KOŒCIÓ£ W NOWYM BRZESKU: 

HISTORIA, REMONT  I JEGO ROZLICZENIE 
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Drodzy mieszkañcy Gminy i Miasta Nowe Brzesko wydanie ¯yczê wam drodzy mieszkañcy wytrwa³oœci w codziennej 

Gazety  Nowobrzeskiej, które macie przed sob¹ przepe³nione pracy. 

jest  wiosenn¹ aur¹. Wiosenny klimat napawa  nas nadziej¹, Chcia³bym równie¿ wszystkim mieszkañcom oraz czy-

która sprawia, ¿e czêœciej siê uœmiechamy, stajemy siê pe³ni telnikom Gazety Nowobrzeskiej z³o¿yæ ¿yczenia z okazji 

nadziei na lepsze jutro oraz czujemy wielki przyp³yw energii     z bli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych. 

i entuzjazmu. ¯yczê Pañstwu zdrowia, ¿eby nigdy go nam wszystkim nie 

  Z nastaniem wiosny i ruszeniem wegetacji roœlin, proces ich zabrak³o, wszelkiego dobra na zbli¿aj¹cy siê czas, wielu 

wzrostu staje siê jeszcze bardziej zale¿ny od czynników radosnych i ciep³ych chwil, odpoczynku przy œwi¹tecznym 

zewnêtrznych, takich jak temperatura, woda, œwiat³o i do- stole wielkanocnym oraz mnóstwa pomyœlnoœci w ¿yciu 

stêpnoœæ sk³adników mineralnych. Ciê¿ka praca, obecnie prywatnym  oraz zawodowym.

wykonana przez rolnika zaowocuje w przysz³oœci obfitymi 

plonami. Wiem, ¿e praca, któr¹ wykonuje ka¿dy mieszkaniec                                                    

naszej spo³ecznoœci, rolnik w swoim gospodarstwie o tej porze 

roku wymaga  du¿o si³y i zaanga¿owania. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
Grzegorz Czajka z m³odymi talentami pi³karskimi z Nowego Brzeska

    Z wyrazami szacunku 
                                       Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

                                                      Grzegorz Czajka 

INWESTYCJE W OBIEKTYWIE FOTO:Piotr Szmigiel

Odtworzone rowy przy drodze powiatowej Nr 149/1

Budowa kanalizacji ul. Weso³a

Budowa drogi gminnej w NOG

Rewitalizacja wsi Gruszów Rewitalizacja wsi Gruszów
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KR1H/00012486/4, stanowi¹cej w³asnoœæ Sesja Rady Miejskiej – 2 grudzieñ 
Gminy Nowe Brzesko, w drodze przetargu 2011r.   (obecnych na sesji 14 radnych)
ustnego nieograniczonego
· Nr XV/97/2011 w sprawie zmiany uchwa³y Rada Miejska podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Nowe · XIII/78/2011 w sprawie ustalenia podatku 
Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: rolnego na 2012 rok
okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nie-· XIII/79/2011 w sprawie okreœlenia wyso-
ruchomoœcikoœci stawek podatku od nieruchomoœci
· XV/98/2011 w sprawie zmiany w uchwale · XIII/80/2011 w sprawie okreœlenia wyso-
Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzes-koœci rocznych stawek podatku od œrodków 
ko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie: op³aty transportowych na rok 2012
targowej, poboru op³aty targowej i wynagro-· XIII/82/2011 w sprawie odmowy zatwier-

cji w ramach PROW 2007-2013 na realizacjê dzenia inkasentówdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
operacji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitar- · XV/99/2011 w sprawie zmiany uchwa³y Nr dê i zbiorowe odprowadzanie œcieków na te-
nej i wodoci¹gu wiejskiego w Gminie Nowe XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko     renie gminy Nowe Brzesko
Brzesko”. z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia · XIII/83/2011 w sprawie wyra¿enia zgody na 

podatku rolnego na 2012 rokrealizacjê projektu o nazwie „Moja droga do 
W punkcie interpelacje radnych i zapytania · Nr XV/100/2011 w sprawie przyjêcia wszechstronnej edukacji” wspó³finanso-
so³tysów zosta³y zg³oszone sprawy dotycz¹- planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 wanego ze œrodków Europejskiego Funduszu 
ce: rok.Spo³ecznego
· wykonania poboczy wzd³u¿ drogi na ul. · Nr XIII/84/2011 w sprawie maksymalnej 
Spó³dzielczej w Nowym Brzesku W punkcie interpelacje radnych i zapytania wysokoœci wynagrodzenia dziennego opie-
· za³o¿enia lamp ulicznych so³tysów zosta³y zg³oszone sprawy doty-kuna oraz zasad jego ustalania
· zakupu krzese³ i stolików do szko³y w No- cz¹ce:· Nr XIII/85/2011 w sprawie wyra¿enia zgody 
wym Brzesku · zabezpieczenia w bud¿ecie gminy œrodków na sprzeda¿ dzia³ki Nr 1120 o powierzchni 
· terminu wykonania kanalizacji na ulicy finansowych na funkcjonowanie siatkarskie-0.0590 ha po³o¿onej w Nowym Brzesku, 
Polnej go Klubu Sportowego KS „Grêbocin”gmina Nowe Brzesko, posiadaj¹cej ksiêgê 
· rowów wzd³u¿ drogi na ul. Œw. Hubert · nawierzchni asfaltowej na drodze w Siero-wieczyst¹ Kw. Nr KR1H/00021147/2, 
· remontu nawierzchni drogi na ul. Tomasz s³awicachstanowi¹cej wspó³w³asnoœæ Gminy Nowe 
· wykonania oœwietlenia ulicznego · przebudowy skrzy¿owania w Sieros³awicachBrzesko w udziale 6/8 oraz Podsiad³o Adam, 
· wykonania prac elektrycznych w Szkole · budowy chodnika wzd³u¿ drogi krajowejPodsiad³o Ewa zam. Nowe Brzesko ul. 
Podstawowej w Nowym Brzesku · tablicy w Nowym RynkuKrakowska 13 w udziale 1/8 i Podsiad³o 
· remontu nawierzchni drogi w Hebdowie · doœwietlenia Nowego RynkuRyszard zam. Nowe Brzesko, ul. Krakowska 13 
· remontu drogi w Mniszowie · przydomowych oczyszczalni œciekóww udziale 1/8.
· oznakowania skrzy¿owania w Kucharach · wywozu œmieci (uregulowania nowej usta-· XIII/86/2011 w sprawie uchwalenia miej-
· udro¿nienia rowów wy)scowego planu zagospodarowania prze-

· bezpieczeñstwa pieszych – przy drodze strzennego Gminy Nowe Brzesko
krajowej (dodatkowe lampy )Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej · XIII/87/2011 w sprawie wyra¿enia zgody na 
· remontu œwietlicy w Majkowicach– 6 grudzieñ 2011r. zawarcie porozumienia z Powiatem Proszo-
· remontu Domu Ludowego w Paw³owicachwickim dotycz¹cego udzielenia pomocy (obecnych na sesji 14 radnych)
· remontu odcinka drogi do Bobinafinansowej w formie dotacji celowej z prze-
· rozliczenia finansowego przebudowy No-znaczeniem na dofinansowanie Samodziel- Rada Miejska  podjê³a  uchwa³ê:
wego Rynkunego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowot- · Nr XIV/92/2011 w sprawie ustalenia 

nej w Proszowicach podatku rolnego na 2012 rok
· Nr XIII/88/2011 w sprawie zmian w uchwale Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej – 
Bud¿etowej nr V/15/2011 Rady Miejskiej Sesja Rady Miejskiej – 30 grudzieñ 31 styczeñ 2012r. 
Nowe Brzesko na rok 2011 z dnia 28 lutego 2011r.   (obecnych na sesji 13 radnych) (obecnych na sesji 14 radnych)
2011r. w zwi¹zku ze zmianami kwot docho- W sesji wzi¹³ udzia³ Pose³ na Sejm RP Pan 
dów oraz ze zmianami w planie wydatków W³odzimierz Bernacki Rada Miejska  podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
· Nr XIII/89/2011 w sprawie zaci¹gniêcia 

· Nr XVI/101/2012 – uchwa³a bud¿etowa
kredytu krótkoterminowego obrotowego w Rada Miejska podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y: · Nr XVI/102/2012 w sprawie: uchwalenia 
rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy Nowe · Nr XV/93/2011 – uchwa³a bud¿etowa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹-
Brzesko na rok 2012 dla zapewnienia · Nr XV/94/2011 w sprawie: Wieloletniej zywania Problemów Alkoholowych oraz 
p³ynnoœci finansowej bud¿etu. Prognozy Finansowej Gminy Nowe Brzesko Przeciwdzia³aniu Narkomanii na 2012 rok.
· Nr XIII/90/2011 w sprawie zaci¹gniêcia na lata 2012-2021 · Nr XVI/103/2012 w sprawie: wniesienia 
kredytu d³ugoterminowego w kwocie  · Nr XV/95/2011 w sprawie zmian w uchwale skargi na rozstrzygniêcie nadzorcze.
654.045  z³ na zapewnienie udzia³u w³asnego bud¿etowej nr V/15/2011 Rady Miejskiej 
na realizacjê zadania inwestycyjnego z do- Nowe Brzesko na rok 2011 z dnia 28 lutego Na sesji Rady Miejskiej zosta³a przedsta-
finansowaniem œrodków Programu Rozwoju 2011r. w zwi¹zku ze zmianami kwot do- wiona informacja w sprawie: z³o¿onego 
Obszarów Wiejskich przewidzianego do re- chodów oraz ze zmianami w planie zawiadomienia o mo¿liwoœci pope³nienia 
alizacji  w roku 2012 pn. „Rozbudowa ka- wydatków przestêpstwa na realizacjê robót remonto-
nalizacji sanitarnej i wodoci¹gu wiejskiego    · Nr XV/96/2011 w sprawie wyra¿enia zgody wych realizowanych przy œwietlicy wiejskiej 
w Gminie Nowe Brzesko etap I ” na sprzeda¿ dzia³ki niezabudowanej nr w Kucharach.
· Nr XIII/91/2011 w sprawie zaci¹gniêcia 1393/38 o powierzchni 0,7223 ha po³o¿onej Wice-Przewodnicz¹cy 
po¿yczki z bud¿etu pañstwa zaci¹ganej         w Nowym Brzesku, gmina Nowe Brzesko, Rady Miasta Nowe Brzesko
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krako- posiadaj¹cej ksiêgê wieczyst¹ Kw. Nr Jan Sroga
wie na wyprzedzaj¹ce finansowanie inwesty-
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Projekt nosi tytu³ "Czas na aktywnoœæ” i skierowany jest do niach zawodowych: malarz – tapeciarz oraz kucharz.
klientów Oœrodka. W dniach 5- 9 marca 2012 r. odby³y siê spotkania Bene-
Osoby zakwalifikowane do udzia³u w projekcie to osoby w wie- ficjentów w ramach Treningu kompetencji i umiejêtnoœci 
ku 15 – 64 lat bêd¹ce w wieku aktywnoœci zawodowej. spo³ecznych. Celem tych zajêæ by³o lepsze poznanie siebie oraz 
Uczestnicy bêd¹ mieli okazjê wzi¹œæ udzia³ w zajêciach prowa- doskonalenie w³asnych kompetencji i umiejêtnoœci spo³e-
dzonych przez psychologa, doradcê zawodowego oraz szkole- cznych.

"Czas na aktywnoœæ”

Beneficjenci w ramach treningu kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych

w Tychach, troje wnucz¹t i piêcioro prawnuków. Maksymilian Staniszewski, syn Julii z Trzepa³ków 
Ca³e ¿ycie Pana Maksymiliana zwi¹zane jest z rodzinnym Nowym i Wojciecha , urodzony 10 lutego 1911 roku , 
Brzeskiem. Chocia¿ po wojnie kilka lat pracowa³ w Bytomiu              ukoñczy³ 10 lutego 2012 r. – 101 lat.
i Krakowie - w latach 1929 do 1934 odbywa³ praktykê w handlu.     
W 1932 za³o¿y³ sklep kolonialny i prowadzi³ go do roku 1941. 

Urodzi³ siê w Nowym Brzesku w czasach, gdy stacjonowa³ na Placu 
Nastêpnie pracowa³ w magazynie spó³dzielczym, a przed emery-

Solnym (obecnie Wolnoœci) carski garnizon stra¿y granicznej. 
tur¹ w punkcie skupu GS   w Œmi³owicach.

Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Rodzeñstwo to: Józef, Helena, 
Agata, Jan, Zefiryn i Zofia. Rodzina od wielu pokoleñ zwi¹zana jest         

Maksymilian Staniszewski codziennie widywany jest z Nowym Brzeskiem. W roku 1782 Grzegorz Staniszewski wybrany 
zosta³ burmistrzem Nowego Brzeska oraz szeœciu rajców miej- na ulicach Nowego Brzeska i niezale¿nie od pory roku
skich: Jana Szropiñskiego, Bart³omieja Szropiñskiego, Walentego  i pogody spaceruje po ulicach i chêtnie rozmawia 
Jaworskiego, Jana Szubê, Stefana Szczepaniaka i Micha³a Paw³ow- z napotkanymi mieszkañcami. 
skiego. By³ on protoplast¹ licznego rodu Staniszewskich mieszka-
j¹cych do dziœ w Nowym Brzesku. Pan Maksymilian Staniszewski W czasie ostatnich odwiedzin Burmistrza Nowego Brzeska pana 
ma dwoje dzieci: córkê Irenê - która jest wieloletnim nauczycielem Grzegorza Czajki z delegacj¹ Radnych Rady Miejskiej z okazji 101 
LO w Nowym Targu i syna Jana - in¿. górnika w Kopalni „Ziemowit” rocznicy  urodzin Pana Maksymiliana  nadesz³a przesy³ka dla 

Jubilata od bratanicy pani Gra¿yny Staniszewskiej - córki brata 
Józefa, który po maturze  w Gimnazjum w Piñczowie, podj¹³ pracê 
nauczyciela w £êtkowicach i pracowa³ tam nieprzerwanie w latach 
1926-1946. Dzia³a³ on na rzecz miejscowej spo³ecznoœci, orga-
nizuj¹c – bibliotekê, pracowniê fizyczn¹, teatr lokalny i wiele 
innych inicjatyw. Pani Gra¿yna, z wykszta³cenia nauczyciel, 
odziedziczy³a po ojcu pasjê pracy spo³ecznej. Zosta³a dzia³aczk¹ 
ogólnopolskiej „Solidarnoœæ”, uczestniczy³a w obradach Okr¹-
g³ego Sto³u, by³a Pos³em na Sejm, Senatorem III RP i Eurode-
putowan¹ Unii Europejskiej.  
Motto ¿yciowe Pana Maksymiliana Staniszewskiego (które czêsto 
powtarza) brzmi : „w ¿yciu nie ma mocnych i trzeba mieæ trochê 
szczêœcia”. 

                                                                               Alfred Bednarski

„ W ¿yciu nie ma mocnych …”

Pan Maksymilian Staniszewski i zaproszeni goœcie podczas 
spotkania z okazji 101 urodzin Pana Maksymiliana

Wraz z pocz¹tkiem roku Miejsko - Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Brzesku 
rozpocz¹³ realizacjê ostatniego etapu trzyletniego projektu systemowego wspó³finansowanego 

ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 

MGOPS Nowe Brzesko
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na wprowadzenie na swoim terenie Rewolucja œmieciowa 
nowego sposobu zarz¹dzania odpada-Za odbiór odpadów wszyscy mieszkañcy przygotowana przez 
mi, wy³onienie firm przewo¿¹cych odpa-uiszczaj¹ jedn¹ podstawow¹ stawkê, Ministerstwo Œrodowiska 
dy w przetargach i poinformowanie dziêki czemu nikomu nie bêdzie „op³a-

zaczê³a siê 1 stycznia 2012 roku. mieszkañców o nowym systemie – uwa-ca³o siê” wyrzucanie œmieci do lasu. 
ga: osoby, które zaczn¹ segregowaæ 

Wprowadzi ona nowe zarz¹dzanie odpa- œmieci bêd¹ p³aciæ mniej! Wyj¹tek bêd¹ stanowiæ osoby, 
dami komunalnymi, w którym gminy od-

które segreguj¹ œmieci – 
powiadaj¹ za zbiórkê œmieci we wspó³- 1 lipca 2012 roku - sejmik województwa ekologiczni p³ac¹ mniej. 
pracy z wy³onionymi w przetargach uchwala aktualizacjê wojewódzkiego 
firmami wywo¿¹cymi odpady. planu gospodarki odpadami oraz Jak wyjaœnia resort œrodowiska, dla sta-Od dnia 1 stycznia 2012 roku rozpoczyna uchwa³ê w sprawie wykonania woje-tystycznego Kowalskiego rewolucja siê obowi¹zywanie nowej Ustawy            wódzkiego planu gospodarki odpadami, oznacza,   ¿e bêdzie wolny od wszelkich o Utrzymaniu Czystoœci i Porz¹dku           w której okreœlone zostan¹ regiony oraz umów, które do tej pory musia³ pod-w Gminach. Nowe rozwi¹zania promu-  regionalne instalacje do zagospodaro-pisywaæ z przedsiêbiorcami odbieraj¹-j¹ czystoœæ i odpowiedzialnoœæ gmin za wania odpadów, czyli wskazane miej-cymi jego œmieci. Teraz zrobi to za niego wszystkie odpady z ca³ego terenu gminy sca, gdzie bêd¹ przetwarzane odpady: gmina. I to ona bêdzie organizowaæ           i od ka¿dego mieszkañca. Polska do³¹czy np. spalane, sortowane, komposto-i wskazywaæ mieszkañcom punkty od-do europejskiego standardu zagos- wane. bioru takich odpadów, jak stare pralki, podarowania œmieci komunalnych. 1 stycznia 2013 roku – do tego czasu szafy, przeterminowane leki albo zu¿yte Na terenie ca³ego kraju porz¹dek powi- gminy powinny uchwaliæ lokalne regula-baterie.  nien zapanowaæ najpóŸniej do po³owy miny utrzymania czystoœci i porz¹dku        Mieszkañcy bêd¹ wnosili do gminy 2013 r.  na terenie gminy. Do tego czasu gminy s¹ op³aty zgodnie z jedn¹, wyznaczon¹        

zobowi¹zane równie¿ wyznaczyæ stawki w drodze uchwa³y stawk¹. W zamian za Ju¿ od stycznia gminy bêd¹ op³at i szczegó³owe zasady ich ponosze-to gmina wybierze przedsiêbiorcê, który przygotowywaæ siê do zmian, które nia. Tego dnia rozpoczn¹ siê kampanie opró¿ni œmietnik, a jego zawartoœæ wy-najpóŸniej od po³owy 2013 roku bêd¹ edukacyjno-informacyjne dla miesz-wiezie. Bêdzie równie¿ musia³a sprawo-oznaczaæ odbiór wszystkich œmieci kañców na temat nowych zasad odbioru waæ nadzór nad dalszym losem odpa-za jedn¹ stawkê i obowi¹zkowo ni¿sze odpadów w ich gminie.  dów. Dziêki równej, bez wzglêdu na iloœæ rachunki za odpady posegregowane. 
wytworzonych w danym okresie odpa-

1 lipca 2013 roku – zatrudnione przez dów, stawce za odbiór odpadów nikomu Nowy sposób na œmieci komunalne to gminy firmy odbieraj¹ œmieci na terenie nie bêdzie op³aca³o siê podrzucaæ œmieci metoda, która sprawdzi³a siê ju¿ z powo- ca³ego kraju – Polska do³¹cza do euro-ani do lasu ani do s¹siadów. Zniknie te¿ dzeniem w wiêkszoœci krajów europej- pejskiego standardu zagospodarowania powód, ¿eby œmieci pozbywaæ siê przez skich. odpadów. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e od-spalanie w domowych piecach. Zgodnie z now¹ ustaw¹ gmina ma obo- daæ dowoln¹ iloœæ œmieci – w tym np. te Rewolucja œmieciowa spowoduje szyb-wi¹zek zapewniæ odbieranie i w³aœciwe, wielkogabarytowe. sze tworzenie kompleksowej infrastruk-ekologicznie bezpieczne zagospodaro-
tury do zagospodarowania odpadów, wanie wszystkich odpadów komunal- Uwaga! Osoby segreguj¹ce œmieci s¹ nast¹pi¹ liczne inwestycje w nowoczes-nych i mo¿liwoœæ selektywnego zbiera- premiowane: p³ac¹ mniejsze rachunki ne instalacje i nowy etap wspó³pracy nia odpadów. Jednoczeœnie poprzez wy- za odpady!samorz¹dów z przedsiêbiorcami zaj-maganie ekologicznych zachowañ od   muj¹cymi siê przewozem i zagos-mieszkañców ustanawia do nich warun- Jednoczeœnie informujê, ¿e do czasu podarowaniem odpadów. ki, np. ustawiaj¹c odpowiednie pojem- obowi¹zywania nowej Ustawy o Utrzy-

niki. maniu Czystoœci i Porz¹dku w Gminach, Wa¿ne daty dla pe³nego wejœcia ustawy        
odbiór odpadów komunalnych na tere-w ¿ycie:

Odpady od mieszkañców bêdzie nie Gminy Nowe Brzesko pozostaje bez 1 stycznia 2012 roku – zaczyna siê re-
zmian.odbieraæ firma wy³oniona w wolucja œmieciowa w Polsce! Gminy 

Opracowa³a: Joanna WoŸniakdrodze przetargu. maj¹ do pó³tora roku (do po³owy 2013 r.) 

Rewolucja œmieciowa

INFORMACJA INFORMACJA

INFORMACJA
Urz¹d Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, ¿e w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o Utrzymaniu Czystoœci i Porz¹dku w Gminach - gminy zosta³y 
zobowi¹zane do sporz¹dzenia ewidencji zbiorników bezodp³ywowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni œcieków.
 W zwi¹zku z powy¿szym druki wniosków zg³oszeñ s¹ dostêpne u poszczególnych So³tysów Wsi - w Urzêdzie Gminy i Miasta oraz na stronie 
internetowej Urzêdu. 
Prosi siê mieszkañców o rzetelne podejœcie do sprawy poprzez wype³nienie odpowiednich wniosków i dostarczenie ich do So³tysa lub 
bezpoœrednio do Urzêdu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

Joanna WoŸniak , Jadwiga Kamiñska

INFORMACJA
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W dniu 15.03.2012r. w Miejsko Hubert Palej
Gminnym Centrum Kultury i Pro- Sieros³awice
mocji w Nowym Brzesku odby³y Wiktoria Buczek
siê eliminacje gminne do kon- Wiktoria G¹siorek
kursu pt. „Oczarowani Bajk¹”. Konrad Swi¹tek
Laureaci konkursu gminnego Izabela Ziejka
wezm¹ udzia³ w finale powiato- Aleksandra Wypych
wym organizowanym w Cen- Karolina Ksi¹¿ek
trum Kultury i Wypoczynku w uczniowie klas IV-VI:
Proszowicach w dniu 23 marca Nowe Brzesko
2012r. w dwóch kategoriach Katarzyna Piekarz
wiekowych: Agnieszka Boruta

Justyna Piekarz
- o godz. 9.00 Patrycja Krauz
- uczniowie klas IV-VI III miejsce- Przemys³aw Sibiga Szko³a Podstawowa Patryk Klasa
- o godz.11.00 Szko³a Podstawowa Sieros³awice Sieros³awice
- uczniowie klas I- III. Sieros³awice Wyró¿nienie- Magdalena Krosta Justyna Grzyb

Wyró¿nienie- Sara Zieliñska Szko³a Podstawowa Nowe 
Poni¿ej prezentujemy wyniki Szko³a Podstawowa Nowe Brzesko Reprezentowaæ bêd¹ nasz¹ 
eliminacji gminnych: Brzesko gminê osoby, które zajê³y I, II, III 

uczniowie klas I-III Pozostali uczestnicy otrzymali miejsce w dwóch kategoriach 
uczniowie klas IV-VI: I miejsce - Dominik Gos³awski pami¹tkowe Dyplomy: wiekowych.
I miejsce Szko³a Podstawowa Mniszów uczniowie klas I-III Wszystkim uczestnikom dziê-
- Aleksandra Oraczewska Szko³a II miejsce - Sebastian Marzec Nowe Brzesko kujemy, a laureatom gratuluje-
Podstawowa Nowe Brzesko Szko³a Podstawowa Nowe Karolina Rachtan my i ¿yczymy dalszych sukcesów 
II miejsce- Kamil Koral Szko³a Brzesko Natalia Radziszewska w konkursie powiatowym. 
Podstawowa Mniszów III miejsce - Wiktoria Nowak Dawid Wilkosz

przygotowa³ pracownik proszo- mistrza Gminy i Miasta Nowe jak zachowaæ siê w sytuacji W dniu 2 marca br. 
wickiej PSP Micha³ Bogacz, który Brzesko Grzegorza Czajki dyplom zagro¿enia, bo brakuje im w  Miejsko-Gminnym 
równie¿ obecny by³ na turnieju. i nagrodê ksi¹¿kow¹. – wiedzy na ten temat. Centrum Kultury i Pro-
Po sprawdzeniu testów okaza³o 

mocji odby³y siê elimina- Turniej wiedzy po¿arniczej cieszy siê, ¿e zarówno w kategorii szkó³ Wy ucz¹c siê do tego turnieju t¹ 
siê w ka¿dym roku du¿ym powo-podstawowych jak i gimnazjal-cje gminne do Ogólno- wiedz¹ zg³êbiacie i mam nadzie-
dzeniem, co mnie bardzo cieszy. nych potrzebne bêd¹ dogrywki. polskiego Turnieju je, ¿e gdy wydarzy siê jakaœ nad-
Gratuluje wszystkim uczestni-Pierwsza dogrywka nie da³a zwyczajna sytuacja bêdziecie Wiedzy Po¿arniczej. 
kom udzia³u, bo wiedza jak¹ oczekiwanego rezultatu i by wy-wie-dzieli jak siê w takiej chwili 
dziêki temu turniejowi zdobywa-³oniæ zwyciêzcê konieczne by³a zachowaæ, bo czasem minuty Jak co roku konkurs cieszy³ siê 
cie jest bezcenna. Szczególnie druga dogrywka. Trójka zwyciêz-decyduj¹ o ludzkim ¿yciu - mówi³ ogromnym zainteresowaniem     
gratulujê zwyciêzc¹ i ¿yczê wam ców z ka¿dej kategorii wiekowej obecny na turnieju kpt. Zbigniew i konieczne by³y eliminacje na 
powodzenia w dalszych etapach-  reprezentowaæ bêdzie nasz¹ Kwinta z Komendy Powiatowej poziomie szkolnym. Do poziomu 
mówi³ na zakoñczenie Burmistrz.gminê na eliminacjach powiato-Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej       gminnego przyst¹pi³o po piêciu 

wych w kwietniu w KP PSP w Proszowicach. uczestników z ka¿dej szko³y         
Proszowice. Ka¿dy z uczestników Wyniki turnieju 

w grupie wiekowej szkó³ podsta-
turnieju otrzyma³ z r¹k Bur- W kategorii szkó³ Zestawy pytañ dla uczestników wowych i gimnazjalnych. W tym 

podstawowych: 
roku uczestnicy musieli wykazaæ 

I miejsce Karolina Grzyb, 
siê wiedz¹ w zakresie pierwszej 

II miejsce Jakub Maj, 
pomocy, znajomoœci¹ sprzêtu 

III miejsce Micha³ Ro¿d¿yñski.
stra¿ackiego, zadañ stra¿aków, 

W kategorii szkó³ gimnazjalnych: 
oraz wiedz¹ na temat zagro¿eñ     

I miejsce Justyna Stankowska, 
i sposobu postêpowania na wy-

II miejsce Konrad Olech, 
padek wyst¹pienia zagro¿enia. 

III miejsce Anna Kuæka. 

Ludzie czêsto nie wiedz¹ 
Joanna Dziwiszewska

„Oczarowani Bajk¹”.

Mariola Bochenek

Gminny Turniej Wiedzy Po¿arniczej

 Laureaci i uczestnicy gminnych eliminacji

Burmistrz wrêcza nagrody uczestnikom turnieju
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W fina³owej rozgrywce fina- czeka³”- dziewczyny  otrzy-

liœci stanêli do walki o zwyciê- ma³y gromkie brawa.  Du¿ym 

stwo przed jury w sk³adzie: zaskoczeniem dla wszystkich 

Renata Weso³owska - Kie- by³ duet œpiewaj¹cych sióstr 

rownik Miejsko- Gminnej Bi- Magdy i Ani Ku³ek i umiejê-

blioteki Publicznej  w Nowym tnoœci siedmioletniej Klaudii 

Brzesku, Magdalena Sowa - Marzec, która mimo swojego 

znakomita wokalistka, która wieku p³ynnie czyta. 

swoim wykonaniem otwo-

rzy³a konkurs m³odych ta- Po œpiewaj¹cych popisach 

lentów oraz Angelika Wilk- przyszed³ czas na taniec. We 

tancerka nowohuckiego zes- w³asnym uk³adzie tanecznym 

po³u Flach Dance a zarazem zapre-entowa³y siê cztery 

instruktorka zajêæ tanecz- dziewczyny: Patrycja Krauz, 

nych w MG CKiP.  

Bardzo licznie przyby³a publi-

cznoœæ mog³a podziwiaæ wy-

stêp 10 finalistów. 

Finaliœci prezentowali 

bardzo wysoki poziom.  

Aleksandra Oraczewska przy-

pomnia³a wielki przebój zes-

po³u Manam „Cyklady na Cy- Angelika Wary³kiewicz, Justy- Jury stanê³o przed st¹pili przyjaciele. Oba te wy-
kadach”, którego znakomi- na Piekarz i Aleksandra Ora- stêpy wzbudzi³y podziw pu- bardzo trudnym 
tym wykonaniem urzek³a czewska - pomys³ na  uk³ad  blicznoœci.   wyborem. 
publicznoœæ. Trzy trzeciokla- bardzo dobry, synchron to 

Obrady by³y sistki: Aleksandra Armatys atut waszego wystêpu- Na koniec zmagañ konkurso-
wykona³a utwór Varius Max bardzo burzliwe! powie-dzia³a jurorka Ange- wych publicznoœci zaprezen-
„Or³a cieñ” , Justyna Cha- lika Wilk po wystêpie zes- towa³a siê grupa teatralna: 
rzewska piosenkê z repertu- po³u. Jednak w tym konkursie nie Fabryka Teatru Dramat, która 
aru Ireny Jarockiej ”Motylem ma ani wygranych ani prze-poprzez pantomimê, pokaza-
jes-tem” oraz Agata Regu³a, granych wszyscy s¹ zwyciêz-Na uwagê publicznoœci zas³u- ³a jakie zagro¿enia dla wspó³-
która zagra³a utwór na ki- cami bo wszyscy byli napraw-¿y³ równie¿ wystêp gimnazja- czesnej m³odzie¿y niesie 
bordzie i zaœpiewa³a piosen- dê znakomici i dla wszystkich listek: Weroniki Pasek oraz codziennoœæ komputerowa.  
kê Blue Cafe „Czas nie bêdzie mamy nagrody - powiedzia³ Patrycji Ciep³ej, z któr¹ wy-

Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Centrum Kultury i Promocji    

w Nowym Brzesku Anna Maj-

Skowroñska. 

Trzy miejsca na podium 

zajêli:

I miejsce 

– Aleksandra Armatys, 

II miejsce

–  Klaudia Marzec, 

III miejsce

–  Fabryka Teatru Dramat. 

Anna Musia³

Poka¿ swój talent!
W poniedzia³ek 20 lutego,  w drugi tydzieñ ferii zimowych odby³ siê fina³ 
konkursu „Poka¿ swój talent”, do którego eliminacje zosta³y 
przeprowadzone jeszcze w grudniu.

Agata Regu³a podczas wystêpu

Fabryka Teatru "Dramat"



8

Gazeta Nowobrzeska

Uczniowie klas drugich zyka francuskiego – opie- W drugiej czêœci spotkania Dziêkujemy wszystkim za 

Gimnazjum w obecnoœci kun p. Anna Nawrocka, wyst¹pi³a p. Renata Po- obecnoœæ na uroczystoœci  
zaproszonych goœci: przed- Projekt Fizyczny – opiekun ³omska z Hospicjum Œw. i wsparcie naszej wolonta-
stawicieli Rady Miejsko – p. Katarzyna Porêbska, £azarza w Krakowie dziê- ryjnej dzia³alnoœci.
Gminnej w Nowym Brzes- koordynatorem projektów  kuj¹c spo³ecznoœci  Gim-
ku, przedstawicieli Hospi- by³a p. Anna Madejska. nazjum w Nowym Brzesku Sukcesy sportowe:
cjum Œw. £azarza w Krako- dru¿yna ch³opców z No-za efektywn¹ wspó³pracê    
wie, Rodziców, Dyrekcji Dziêki realizacji wobrzeskiego Gimnazjum i pomoc wolontaryjn¹ oraz 
Zespo³u, nauczycieli i ucz- projektów zajê³a I miejsce w XII za prowadzon¹ dzia³alnoœæ 
niów - zaprezentowali wychowankowie  

Miêdzygimnazjalnym Ha-edukacyjn¹, budzenie 
w³asne projekty edu- dowiedzieli siê wielu 

lowym Turnieju Pi³ki No¿-wœród m³odzie¿y wra¿-kacyjne.  nowych informacji, 
nej im. Macieja Szyd³aka. liwoœci na los s³abych i cho-

poszerzyli swoj¹ wiedzê 
Zawody odby³y siê w Nie-rych, która jest kluczem   W tym roku szkolnym i  rozwinêli umiejêtnoœci 
po³omicach w dniu 9. Mar-do zrozumienia istoty god-ogl¹daliœmy Projekt Polo- w wybranych przez 
ca 2012 r. (sk³ad dru¿yny: noœci i wartoœci ¿ycia ludz-nistyczny – opiekun p. 

siebie dziedzinach a 
Bart³omiej Kudelski, Woj-kiego.   Maria Pempuœ, Projekt 

tak¿e pog³êbili 
Geograficzny – opiekun p. ciech Przyby³, Sebastian 

umiejêtnoœci poprawnej 
Ewa Skóra, Projekt Mate- W dalszej czêœci spotkania  Oraczewski, Kamil Laskow-

komunikacji, 
matyczny – opiekun p. we wspó³pracy z Rad¹ ski, Szymon Gorza³czany, 

odpowiedzialnoœci £ukasz Maderak, Projekt Rodziców przeprowa- Dariusz Trzepa³ka, Norbert 
za s³owa i podjête Plastyczny – opiekun Ma- dzono aukcjê prac wyko- Czaja, Piotr Niciarz, Kamil 

zobowi¹zania. rzena Sobczyk, Projekt z jê- nanych przez uczniów i na- Dziwiszewski,) 

uczycieli Gimnazjum. 

dru¿yna dziewcz¹t zajê³a Wszyscy uczestnicy spot-

III miejsce w Powiato-  kania mogli zakupiæ pysz-

wym Turnieju Koszykówki ne wypieki przygotowane 

Dziewcz¹t Gimnazjada przez Rodziców naszych 

M³odzie¿y Szkolnej  (sk³ad uczniów. 

dru¿yny: Angelika Bia³ek, 

Sylwia Roguszewska, Na-Dochód w kwocie 
talia K³osowska, Monika 1500z³ uzyskany 
Kucharska, Katarzyna Ma-z licytacji prac 
dej, Jolanta Nawrot, Kami-

i sprzeda¿y s³odkoœci  
la Suwa³a, Ewelina Go³¹b).

zostanie przekazany 
 

na Hospicjum 
Grono pedagogiczne

Œw. £azarza Gimnazjum 
w Krakowie.                w Nowym Brzesku

Uczymy siê,  pomagamy i odnosimy sukcesy 

W dniu 3. marca 2012r. w Zespole Przedszkolno 

– Szkolno – Gimnazjalnym  w Nowym Brzesku 

odby³ siê Dzieñ Projektów. 

Gimnazjum w Nowym Brzesku

Uczniowie podczas Dnia Projektu
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lectwa sportowego. Dziêkujê wszystkim 14.02.2012 do 24.02.2012 na strzelnicy Dwadzieœcia siedem osób 
zaanga¿owanym w przeprowadzenie LOK Nowe Brzesko: Agata Regu³a, Woj-wziê³o udzia³ w zawodach 
tegorocznego turnieju czterech tarcz - ciech Fularski, Krzysztof Fularski, Woj-

strzeleckich zorganizowanych 
mówi Arkadiusz Fularski prezes LOK ciech Wo³och, Aleksandra Armatys, 

w czasie ferii przez Nowe Brzesko. Karolina Koz³owska, Pawe³ Marzec, Kry-
Nowobrzesk¹ Ligê Obrony Kraju. stian Krawczyk, Grzegorz Indyka, Kacper 

Zawody prowadzili: Dominika Resil- Miet³a, Oskar Wielb³¹d, Grzegorz Kozer-
Molo, Ryszard Garbarz, Stanis³aw Grzyb    ski, Mateusz Suwa³a, Justyna Piekarz, Turniej czterech tarcz zorganizowano   
i Miros³aw Sakowski. Wszyscy uczestnicy Ewa Wilczyñska, Wiktoria Gniadek, Julia dla dzieci m³odzie¿y z Gminy Nowe 
zawodów wrócili do domu z dyplomami   Zawartka, Justyna Charzewska, Magda-Brzesko ju¿ po raz czternasty. 
i nagrodami ufundowanymi przez burmi- lena Kamiñska, Emil Zieliñski, Sebastian 
strza Grzegorza Czajkê. Zieliñski, Jakub Mañ, Damian Rudnik, Tradycyjnie w czasie ferii Nowobrzeski 
Wyniki zawodów GIMNAZJUM: Arkadiusz Pilch, Oskar Furtak, Sebastian LOK zorganizowa³ czterodniowy cykl 
Ch³opcy: 1) Pawe³ Marzec (147pkt.), Gorza³czany, Bartek Armatys.zawodów strzeleckich pod nazw¹ Turniej 
2)Krystian Krawczyk (135), 3) Grzegorz Czterech Tarcz. W zawodach zorganizo-
Kozerski (130). wanych na miejscowej strzelnicy udzia³ 
SZKO£A PODSTAWOWAwziê³a m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych   
Dziewczynki: 1)Justyna Piekarz (96pkt.), i gimnazjalnych. Strzelano z karabinków 
2) Agata Regu³a (43), 3) Wiktoria Gnia-pneumatycznych na odleg³oœæ dziesiêciu 
dek (39). Ch³opcy: 1) Damian Rudnik metrów.
(104pkt.), 2) Arkadiusz Pilch (88), 3) 
Wojciech Fularski (83).- Nad bezpiecznym przebiegiem zawo-

dów na strzelnicy czuwali instruktorzy 
Uczestnicy Turnieju Czterech Tarcz od LOK, którzy uczyli równie¿ zasad strze-

Snajperzy nagrodzeni

Sezon 2011/2012 by³ bardzo udany dla 
m³odzie¿owych dru¿yn Pogoni „Paleo” Proszowice.

Jako pierwsze sukces odnios³y Juniorki zdobywaj¹c z³ote me-
dale i mistrzostwo województwa ma³opolskiego. W turnieju 
jednej czwartej Mistrzostw Polski Juniorek zdoby³y 1 miejsce      
i trzecie miejsce w turnieju pó³fina³owym. Miejsce to nie gwa-
rantowa³o udzia³u w turnieju fina³owym, ale zakwalifikowanie 

M³odziczek. 
siê do szesnastu najlepszych dru¿yn w Polsce to ogromne 
wyró¿nienie dla zawodniczek, trenera i klubu.

Przed nimi turniej jednej ósmej Mistrzostw polski, który 
odbêdzie siê w dniach 31.03, 01.04 w Proszowicach. Kolejny sukces odnios³y kadetki zdobywaj¹c tytu³ mistrzyñ ma-

³opolski Kadetek w turnieju fina³owym rozegranym w Proszo-
W sobotê na hali miejskiej w Proszowicach o godzinie 10 czeka wicach. Zdobycie tego tytu³u by³o szczególnie dramatyczne.       
ich mecz z Zorz¹ Wodzis³aw Œl¹ski i o godzinie 18 z dru¿yn¹ O z³otych medalach decydowa³y ma³e punkty, po przeliczeniu, 
„Gala” Skar¿ysko Kamienna. W niedzielê o godzinie 12 ostatni których Kadetki Pogoni wyprzedzi³y zawodniczki z Popradu 
mecz turnieju z dru¿yn¹ MKS 16 £ódŸ. Wszystkich sympatyków Stary S¹cz. Przed dru¿yn¹ kadetek turniej jednej czwartej 
siatkówki, uczniów naszej Gminy i Powiatu serdecznie zachê-Mistrzostw Polski Kadetek w £odzi.
camy do kibicowania naszym zawodniczkom w rozgrywkach      
o Mistrzostwo Polski.O tytu³ Mistrzyñ Ma³opolski ostatnia walczy³a dru¿yna  m³odzi-
Podsumowuj¹c: dwa z³ote medale, jeden srebrny mistrzostw czek z Pogonie Proszowice, w której graj¹ cztery  dziewczêta       
wojewódzkich i udzia³ wszystkich trzech dru¿yn (Juniorek, z Nowego Brzeska, dwie z Proszowic, i po jednej z Klimontowa    
Kadetek i M³odziczek) w rozgrywkach o mistrzostwo Polski       i Krakowa.
to dla dru¿yny z Proszowic ogromny sukces.Zawodniczkom z Pogoni zabrak³o dwóch wygranych setów do 
Gratulujemy zawodniczkom, trenerowi Dariuszowi Pomykal-zajêcia I miejsca w województwie. Mimo i¿ w trakcie rozgrywek 
skiemu  i Klubowi MKS Pogoñ „Paleo” Proszowice.    trzy razy pokona³y Dru¿ynê MOS Wieliczka, uplasowa³y siê za 

              PPnimi, zdobywaj¹c srebrne medale Mistrzostw Ma³opolski 

Udany sezon siatkarek 
Pogoni „Paleo”Proszowice

Medalowe Dru¿yny m³odziczek Ma³opolski.
Dziêwczêta z Pogoni - w ciemnych koszulkach po prawej
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W sobotnie popo³udnie, 10 wione podstaw, gdy¿ kilku Tomasz (Nadwiœlanka I) 14 prym wiod³y zespo³y KS Raj-
marca 2012r., w hali sporto- zawodników wykaza³o siê goli. sko i Wawrzynianki. Dziêki 
wej Solnego Miasta w Wie- sporym zaawansowaniem lepszej ró¿nicy bramek z³ote 
liczce zakoñczono zmagania technicznym. Przy odrobinie Ogl¹daj¹c zmagania dru¿yn medale zawis³y na szyjach 
pi³karskie toczone w ramach szczêœcia, odpowiednim tre- uczestnicz¹cych w turnieju zawodników z Rajska. Ch³op-
II Halowego Turnieju im. Ka- ningu i du¿ym samozaparciu, byliœmy œwiadkami wielu cy z Wawrzeñczyc musieli 
rola Demczuka. maj¹ szanse na udane konty- spektakularnych parad bram- zadowoliæ siê drugim miej-

nuowanie pi³karskiej przygo- karskich. Najlepszym facho- scem. Na najni¿szym stopniu 
Po ponad dwóch miesi¹cach dy. wcem od wy³apywania pi³ek podium uplasowali siê za-
zmagañ i rozegraniu kilku- w kategorii m³odzików zosta³ wodnicy z drugiej dru¿yny 
dziesiêciu meczów wy³onio- Mowa tu przede wszystkim   M  a te u s z  Caba z Wawrzy- Nadwiœlanki Nowe Brzesko,   
no najlepsze dru¿yny m³odzi- o pi³karzach wyró¿nionych nianki, wœród trampkarzy a na IV miejscu Nadwiœlan-   
ków, trampkarzy i juniorów. statuetkami najlepszych za- najlepiej bramki strzeg³ Kon- ka I.
Organizatorem turnieju by³ wodników turnieju, które rad Krzysica z niepo³omickiej 
Wielicki Podokrêg Ma³opol- przypad³y: w kategorii m³o- Puszczy, a poœród juniorów Uroczystoœæ zakoñczenia II 
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej dzików – Piotrowi Mocher- najlepszym golkiperem wy- Halowego Turnieju im. Karola 
orz przy wsparciu prywat- kowi (Nadwiœlanka Nowe brano Bartosza Œwiêtka re- Demczuka uœwietnili swoj¹ 
nych sponsorów umo¿liwi³ Brzesko (notabene nale¿a³o prezentuj¹cego barwy Nad- obecnoœci¹ Burmistrz Gminy 
m³odzie¿y udzia³ w sporto- siê to wyró¿nienie Patrykowi wiœlanki. i Miasta Nowe Brzesko Grzeg-
wej rywalizacji. Oraczewskiemu, ale wygra³ orz Czajka oraz Agnieszka 

rywalizacjê w kategorii naj- Do ostatniego meczu trwa³a Szczepaniak, sprawuj¹ca fun-
Patrz¹c z perspektywy do- lepszego strzelca.) za¿arta walka o zwyciêstwo   kcjê kierownika Wydzia³u 
œwiadczeñ z ubieg³orocznego w kategorii juniorskiej. Gdy Kultury, Turystyki i Sportu 
turnieju nale¿y podkreœliæ,  N ie   mo¿na pozostawiæ bez naprzeciwko siebie stanê³y Miasta i Gminy Wieliczka.
i¿ rozgrywki sta³y na wyso- echa wyczyny Patryka Ora- dru¿yny z Sygneczowa i No-

JUNIORZYk im poz iomie,  co  jest  czewskiego z Nadwiœlanki wego Brzeska, trudno by³o 
1.Nadwiœlanka 11    33   67-7

dowodem na rozwój umie- Nowe Brzesko, który w 11 wskazaæ faworyta, gdy¿ 2.UKS Sygneczów        11    30   64-14
jêtnoœci uczestników rywali- meczach zdoby³ 32 bramki! obydwa zespo³y przystê- 3.Wilga                         11    21   32-31

4.Grajpek                     11    21    31-21zacji, które niew¹tpliwie W ten sposób bezapelacyjnie powa³y do gry z kompletem 
5.Gwiazda                   11     19    29-25wp³ywaj¹ na podniesienie zdoby³ tytu³ króla strzelców zwyciêstww dotychczaso-
6.Wawrzynianka        11    18    28-32

poziomu sportowego w lo- turnieju w kategorii junio- wych meczach. Ostatecznie 7.Cieliczanka             11     14     22-28
kalnym œrodowisku pi³kar- rów pozostawiaj¹c daleko  p o  b ardzo dobrym spotkaniu 8.Pi³karz                      11    12     37-46

9.Stra¿ak                     11    10     17-28skim. w tyle konkurentów do oka- wygra³a dru¿yna Nadwi-
10.Contra                   11    10     14-31za³ej statuetki dla naszego œlanki, dziêki czemu zajê³a 
11.Czarnochowice    11     7       24-56

Mo¿na mieæ nadziejê, napastnika. pierwsze miejsce w turnieju, 12.Z³omex                    11     0       6-46
¿e za kilka lat któryœ wyprzedzaj¹c rywali z Sygne-

Czo³ówka klasyfikacji strzelców: z ch³opców uczestnicz¹cych Najlepiej wyregulowany ce- czowa i plasuj¹cy siê na trze-
32- Patryk Oraczewski (Nadwiœlanka)w halowych rozgrywkach lownik wœród m³odzików cim miejscu zespó³ Wilgi 
19- Patryk Ludwin (UKS Sygneczów)

przywdzieje koszulkê mia³ Kamil Kamiñski (KS Golkowice. 16- Kamil Kuzikowski (UKS Sygne-
zespo³u ekstraklasowego. Rajsko), który zakoñczy³ roz- czów)

15- Kamil Ma³ek (Pi³karz)grywki z dorobkiem 19 Poœród najm³odszych uczest-
10- Kamil K³oda (Nadwiœlanka), Nie s¹ to marzenia pozba- bramek. II miejsce Nawrot ników turnieju halowego 
Sebastian Mrózek (Gwiazda)

                    Zakoñczenie II Halowego Turnieju im. Karola Demczuka

Na zdjêciu dru¿yny Nadwiœlanki



Centrum Wiara i Kultura

11

41/2011

Zarz¹d Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego „SPORTOWIEC” w sk³ad 
którego wchodz¹ wszystkie szko³y w Gminie Nowe Brzesko  zwraca 
siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzia³ w konkursie organizowanym 
przez NIVEA. 

Dziêki Pañstwa g³osowaniu nasze szko³y mog¹ otrzymaæ atrakcyjny sprzêt sportowy, stroje, 
oraz wyje¿d¿aæ na ciekawe zawody sportowe. Warunkiem, który nale¿y spe³niæ jest znalezienie 
siê wœród stu szkó³ (klubów) w dniu og³oszenia wyników na najpopularniejszy klub wœród 
g³osuj¹cych. 
Dnia 1.03.2012 na stronie www.szkolkinivea.pl  rozpocz¹³ siê gor¹cy okres g³osowania      
na swoje ulubione kluby (szko³y). Aby móc  g³osowaæ codziennie nale¿y wys³aæ maila. Poni¿ej 
dla u³atwienia podajemy parê „kroków” jak prawid³owo siê zarejestrowaæ (rejestracja wymagana 
jest tylko jednorazowo) i nastêpnie przez zalogowanie oddawaæ  g³os na nasz klub.

1.WejdŸ na stronê www.szkolkinivea.pl  w prawym górnym rogu zarejestruj siê.
2.Wype³nij krótki formularz podaj¹c swojego maila i zapamiêtaj utworzone has³o (by móc           
w nastêpnych dniach oddaæ g³os potrzebne bêd¹ tylko mail i has³o utworzone przy rejestracji)
3.Po zarejestrowaniu siê nale¿y wejœæ na wskazanego maila i po otrzymaniu od 
www.szkolkinivea.pl wiadomoœci nacisn¹æ na d³ugi niebieski link w celu aktywacji .
4.Dziêki aktywacji mo¿emy  poprzez zalogowanie siê na stronie www.szkolkinivea.pl oddawaæ 
codziennie g³os na nasz klub. Nale¿y jeszcze tylko po zalogowaniu najechaæ na wyszukiwarki 
klikn¹æ i nastêpnie pod has³em NAZWA wpisaæ SPORTOWIEC lub pod MIEJSCOWOŒÆ 
wpisaæ SIEROS£AWICE (siedziba klubu znajduje siê w Szkole w Sieros³awicach) i nacisn¹æ 
SZUKAJ.
5.Nastêpnie nad galeri¹ zdjêæ w prostok¹cie nacisn¹æ MIÊDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY 
SPORTOWIEC.
6.Na kolejnej stronie pojawi siê czerwony prostok¹t, aby oddaæ g³os nale¿ na niego klikn¹æ.

W kolejnych dniach ju¿ tylko logujemy siê bez koniecznoœci rejestrowania siê. Wystarczy tylko 
wejœæ na g³ówn¹ stronê i zalogowaæ siê.
Mo¿na g³osowaæ codziennie a¿ do 17 czerwca 2012 wiêcej informacji na stronie 
www.szkolkinivea.pl

Za ka¿dy oddany g³os na nasz klub serdecznie dziêkujemy.

Zarz¹d Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego „Sportowiec”

TRAMPKARZE

1.KS Rajsko                 12    28    52-10

2.Wawrzynianka        12     28    29-10

3.Nadwiœlanka II        12     23    24-16

4.Nadwiœlanka          12      22    22-20

5.Wilga                       12      12    13-39

6.Pi³karz                     12     10     13-18

7.Puszcza                     12     0       8-48

Czo³ówka klasyfikacji strzelców:

19- Kamil Kamiñski (KS Rajsko)

14- Tomasz Nawrot (Nadwiœlanka I)

12- Piotr Mocherek (Nadwiœlanka II)

Oto sk³ady Nadwiœlanki.
Sk³ad Juniorów Nadwiœlanki:

Œwiêtek Bartosz

Mocherek Jakub

Mocherek Damian

K³oda Kamil

Piórek Grzegorz

Dziwiszewski Kamil

Czaja Kamil

Gorza³czany Szymon

Niciarz Piotr

Oraczewski Patryk

Oraczewski Sebastian

Baradziej Grzegorz

Trzepa³ka Dariusz

Laskowski Kamil

Trampkarze m³odszych:

Nadwiœlanka I

¯muda Piotr

Nawrot Tomasz

Skóra Grzegorz

Wojtusik Jakub

Dzik Konrad

Koz³owski Marcin

Potyra³a Filip

Sibiga Przemys³aw

Maj Jakub

Goliñski Mateusz

Gawe³ Konrad

Niemiec Marcin

Makara Piotr

Nadwiœlanka II

Cieœla Szymon

Nowak Jakub

Sagan Pawe³

Mocherek Tomasz

Mocherek Piotr

Imbir Klaudiusz

Mackiewicz Mateusz

K³oda Daniel

Kawa Rados³aw

Musia³ Bartosz

Czaja Filip     

Zarz¹d Nadwiœlanki

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
Grzegorz Czajka wrêcza  puchar 
dla zwyciêzców turnieju

NAUKÊ TAÑCA TOWARZYSKIEGO
Zajêcia prowadzone w pi¹tki:
- dzieci 15:30-16:30 
- m³odzie¿ i doroœli 17:00-18:00

ZAJÊCIA PLASTYCZNE
Praca z wykorzystaniem ró¿nych technik plastycznych. 
Miêdzy innymi: origami, kirigami, malowanie farbami, quilling 
Zajêcia prowadzone we wtorki 16:30 – 17:30
Dzieci w grupie od 5 lat

LEKCJE JÊZYKA ANGIELSKIEGO
Zajêcia prowadzone w czwartki:
- dzieci 16:30 – 17:15 
- m³odzie¿ 17:25 – 18:10

KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZY KLUB W POLSCE 

ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMÊ NIVEA

ZAPRASZA NA:

Szczegó³owe informacje i zg³oszenia:
Centrum Wiara i Kultura 
/Klasztor w Hebdowie/

Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko
Tel. 12 386 04 20

e-mail: info@wiaraikultura.pl 
www.wiaraikultura.pl 
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Dzia³alnoœæ bie¿¹ca Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie 

finansowana jest ze œrodków  Wojewody.  

Œrodki finansowe przekazywane s¹ comiesiêcznie, jako dotacja celowa Gminie i  Miastu Nowe 

Brzesko i naliczana na podstawie liczby miejsc, zapisanych w statucie i regulaminie organi-

zacyjnym domu, zatwierdzonej przez Wydzia³ Polityki Spo³ecznej, Ma³opolskiego Urzêdu 

Wojewódzkiego w Krakowie.

 Rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ, w grudniu 2009 r.  ŒDS posiada³ 25 miejsc,  od wrzeœnia 2010 r. –    

po z³o¿eniu odpowiednich wniosków i kontroli przeprowadzonej przez pracowników Ma³o-

polskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie iloœæ miejsc dotowanych wzros³a do 30 osób.  

Obecnie z zajêæ ŒDS korzysta ju¿ 35 uczestników, a kolejne  3 osoby oczekuj¹ na przyjêcie          

do oœrodka, w zwi¹zku z czym zosta³ ponownie z³o¿ony  wniosek o zwiêkszenie iloœci miejsc. 

Mamy nadzieje, ¿e zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Pozwoli³oby to na przyjêcie dodatko-

wych  osób i wygospodarowanie œrodków finansowych na dalszy rozwój.

W Ma³opolsce dzia³a 71 Œrodowiskowych Domów Samopomocy (nie licz¹c fili i oddzia³ów). 

Obecnie tylko 12 z nich spe³nia standardy dotycz¹ce funkcjonowania, zgodne z obowi¹zuj¹cym 

Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy Polityki Spo³ecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

œrodowiskowych domów samopomocy. ŒDS w Gruszowie znajdujê siê w grupie  12 oœrodków 

spe³niaj¹cych standardy, mimo ¿e jest jednym z „najm³odszych”. Fakt ten mo¿e pomóc przy 

ubieganiu siê o dodatkowe œrodki finansowe na zwiêkszenie miejsc.

Zbli¿aj¹ siê najwa¿niejsze Œwiêta w roku, dlatego ju¿ tradycyjnie, z tej okazji Kierownik, 

pracownicy oraz Uczestnicy Œrodowiskowego Domu samopomocy w Gruszowie sk³adaj¹ 

wszystkim czytelnikom ¿yczenia:

Pe³nych spokoju i radoœci Œwi¹t Wielkanocnych, 

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie

oraz optymizmu, energii i nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ

Anna £anecka 

Podatek 
akcyzowy

Od 2012 roku obowi¹zuj¹ nowe 

terminy sk³adania wniosków       

o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju 

napêdowego wykorzysty-

wanego w produkcji rolnej.

 

W 2012 r. producenci rolni 

sk³adali wnioski o zwrot podat-

ku akcyzowego zawartego       

w cenie oleju napêdowego 

wykorzystanego do produkcji 

rolnej od 1 do 29 lutego br, a nie 

jak w ubieg³ych latach w mie-

si¹cu marcu. W okresie tym do 

Urzêdu Gminy i Miasta wp³y-

wa³o ³¹cznie 271 wniosków. 

Po ich rozpatrzeniu w dniu 16 

marca do Wojewody Ma³opol-

skiego zosta³ skierowany wnio-

sek o przekazanie gminie 

dotacji na kwotê 114.045,75 z³ 

na wyp³aty dla producentów 

rolnych. Wyp³ata nast¹pi w ter-

minie od 15 maja do 15 czerwca 

na konto bankowe lub w kasie 

Urzêdu Gminy i Miasta Nowe 

Brzesko w zale¿noœci od formy 

zadeklarowanej na wniosku.

Kolejny termin sk³adania wnios-

ków o zwrot podatku akcyzowe-

go bêdzie od 1 sierpnia 2012 r. 

do 31 sierpnia 2012 r. - wraz      

z fakturami VAT (lub ich kopia-

mi) potwierdzaj¹cymi zakup 

oleju napêdowego do produkcji 

rolnej w okresie od 1 lutego 

2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Na 2012 rok Rada Ministrów 

okreœli³a stawkê zwrotu podat-

ku akcyzowego zawartego      

w cenie oleju napêdowego 

zu¿y-wanego do produkcji 

rolnej w wysokoœci 0,95 z³         

od 1 litra oleju.

Maksymalna kwota zwrotu 

podatku akcyzowego na 1 ha 

u¿ytków rolnych w 2012 r. 

wynosi 81,70 z³.

(jd)
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Wiêcej chêtnych 
ni¿ miejsc w ŒDS

Pensjonariusze podczas wyjazdu do £agiewnik



Ko³o £owieckie "Cyranka"Ko³o £owieckie "Cyranka"

pieni¹dze i sk³adki cz³onków ko³a, by³y ska myœliwskie z obowi¹zkowym "kocio³-Polska jest krajem o bogatych 
przeznaczone na dokarmianie zwierzy- kiem" i kie³baskami. W miejscowym tradycjach ³owieckich
ny. W obwodzie nowobrzeskim domi- koœciele parafialnym uczestnicz¹ w co-Myœlistwo by³o jednym z najwa¿niej-
nuje drób - kuropatwy, kaczki, ba¿anty    r o c znej Mszy Œw. Hubertowskiej za szych zajêæ naszych przodków. Myœliwi 
i dziki i coraz mniej zajêcy (co jest nie- obecnych i zmar³ych cz³onków "Cy-zajmuj¹ siê ³owiectwem zgodnie z prze-
stety m.in. nastêpstwem sztucznego na- ranki". Tradycyjne s¹ spotkania wigilijne pisami statutowymi w oparciu o trady-
wo¿enia pól). Myœliwi to specyficzna i op³atek, bo przecie¿ myœliwy musi cho-cjê, obyczaje i etykê ³owieck¹. Nie ogra-
spo³ecznoœæ, potrafi¹ godzinami opo- cia¿ na chwilê wyjœæ we wigiliê z broni¹    niczaj¹ siê wy³¹cznie do polowañ, ale 
wiadaæ i prze¿ywaæ przebyte w³aœnie w teren, bo tradycja to œwiêtoœæ. "Cy-dbaj¹ o hodowlê, ochronê i w³aœciw¹ 
polowanie. Maj¹ swoj¹ bogat¹ gwarê ranka" jest bardzo dobrze prowadzona      selekcjê zwierzyny w swoim rejonie, 
myœliwsk¹, oddaj¹c¹ piêkno przyrody,   i  go s podaruje œwietnie na rzecz odnowy maj¹c na uwadze dobro przyrody.
a o parostkach, wiericach, skokach, ty- zwierzyny i ochrony œrodowiska.

kach, szablach i dubletach opowieœci    
Przedwojenne myœlistwo skupione 

nie maj¹ koñca. W sezonie 2011/2012 ze wzglêdu na 
raczej by³o wokó³ dworów 

krótk¹ zimê, nie by³o koniecznoœci do-
i pa³aców, na w³asnych terenach Anegdotka- Starego myœliwego: karmiania w wiêkszym zakresie. 

hrabiego lub dziedzica. Pyta³a raz ¿ona: - czemuœ pe³en radoœci, 

kiedy stonka chrapie,a zaœ z³yœ, gdy ja Myœliwi ko³a "Cyranka" wy³o¿yli 
Pionierzy powojennego nowobrzeskie- cicho chrapiê na kanapie? dla zwierzyny karmê: 
go myœlistwa nale¿eli pocz¹tkowo do Odpar³- jest ró¿nica: chocia¿ obie zbo¿e i odpady zbo¿owe - 6 ton, 
Wojskowego Ko³a £owieckiego "Bata- ci¹gniecie i chrapiecie stonka, jedynie soczyste - 1 tona, siana - 300 kg 
lion" w Krako-wie. W 1964r. za³o¿yli wiosn¹, ty - w zimie i w lecie.

i soli 100 kg. samodzielne Ko³o £owieckie "Cyranka" 

w Nowym Brzesku i uzyskali w³asny Obecnie 27-my ju¿ rok prezesem ko³a 
Udaremniaj¹c k³usownictwo, na swoim obwód ³owiecki nr 7 obejmuj¹cy Nowe jest mgr Stanis³aw Dajczer, który obj¹³ 
terenie zebrali wnyki i ¿elaza zastawione Brzesko, Szpitary, Dobranowice,  Kowa- prezesórê po zmar³ym w 1985 r. pier-
na zwierzynê.lê, Przybys³awice, Mniszów i Hebdów wszym prezesie Ludwiku Cêckiewiczu.

Koloniê. Pocz¹tki dzia³alnoœci ko³a by³y Ze starszyzny myœliwskiej odszed³ na 
Prezes Stanis³aw Dajczer za zas³ugi na skromne, bez w³asnego lokum, zbiórki wieczne ³owy w ubieg³ym roku ostatni     
rzecz rozwoju ³owiectwa w 2011r. zosta³ przed polowaniem odbywa³y siê na No- z za³o¿ycieli ko³a Franciszek Styczeñ. 
odznaczony przez Polski Zwi¹zek £o-wym Rynku przed figur¹ Matki Boskiej. Pozostali cz³onkowie to ju¿ znacznie 
wiecki najwy¿szym odznaczeniem ³o-Po kilku latach zebrania i zbiórki prze- m³odsze pokolenia. Przez kilka lat ko³o 
wieckim "Z³omem".nieœli do wynajêtego ma³ego pokoju     mia³o lokum w starej szkole. 

na ul. Weso³ej. Skromnymi œrodkami 
"Cyranka" wzros³a ju¿ w pejza¿ Nowego finansowymi gospodarzyli na swoim te- Od 2000 r. s¹ ju¿ u siebie, maj¹ w³asny, 
Brzeska i có¿ wiêcej mo¿e powiedzieæ renie ³owieckim. Powa¿niejszym docho- ³adny urzêdowy domek myœliwski, 
laik, drodzy myœliwi "Darz bór".                                            dem ko³a by³y od³owy ¿ywych zajêcy maj¹ gdzie siê spotykaæ i obchodziæ 

(eksportowanych wtedy za granicê) czy kolejne uroczystoœci rocznicowe. 
    Lilka Cêckiewicz- Michalikorganizowane zabawy taneczne po³¹-

      Alfred Bednarski czone z wystaw¹ trofeów. Uzyskane Odbywaj¹ siê coroczne tradycyjne ogni-

Józef Styczeñ, Stanis³aw Dajczer, Jaros³aw Musia³ ze sztandarem 
Ko³a £owieckiego „Cyranka” przed Koœcio³em Mariackim
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Rok 2012 zosta³ ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka. Domaga³ siê, by uznano, ¿e dziecko jest 
pe³nowartoœciowym cz³owiekiem od chwili narodzin, 

Zabiega³ o to rzecznik praw dziecka Marek Michalak. “Mam na ka¿dym etapie swego istnienia
nadziejê, ¿e bêdzie to tak¿e rok praw dziecka” – powiedzia³  i ma prawo byæ sob¹, takim jakim jest. 
PAP. W 2012 r. przypadaj¹ dwie wa¿ne rocznice zwi¹zane           
z postaci¹ Janusza Korczaka – 70. rocznica œmierci w obozie Idee te znalaz³y odbicie i rozwiniêcie w stworzonym przez 
zag³ady w Treblince i 100. rocznica za³o¿enia przez niego Domu Korczaka nowoczesnym systemie wychowania, rekrutuj¹cym 
Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorow- potrzeby i d¹¿enia dziecka, a zarazem sk³aniaj¹cym dziecko    
skiej)”. do pracy nad sob¹ i pobudzaj¹cym je do aktywnoœci i samo-

dzielnoœci. Swe pogl¹dy pedagogiczne Korczak zawar³ w te-
We wrzeœniu 2011 r. Sejm podj¹³ uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ rok atrologii „Jak kochaæ dziecko”(1920) i programowym utworze 
2012 Rokiem Janusza Korczaka. „Prawa dziecka do szacunku” (1929), a tak¿e w wielu innych 

pracach m.in. „Momenty wychowawcze”, „Prawid³a ¿ycia”, 
Korczak Janusz, a w³aœciwie Henryk Goldszmit urodzi³ siê 22 „Pedagogika ¿artobliwa”.
lipca 1878 lub 1879 r. w Warszawie, zmar³ 5 lub 6 sierpnia         Korczak by³ oryginalnym pisarzem dla dzieci i o dzieciach.        
w 1942 r. w Treblince. Do najbardziej znanych utworów  nale¿¹ adresowane do dzieci 
Pochodzi³ z zasymilowanej rodziny ¿ydowskiej, by³ pisarzem, powieœci „kolonijne” - Moœki, Joski i Strule, Józki, Jaœki i Franki, 
pedagogiem, lekarzem i dzia³aczem spo³ecznym. W 1912 r. Król Maciuœ Pierwszy, Król Maciuœ na bezludnej wyspie, Ban-
wspó³za³o¿yciel ¿ydowskiego Domu Sierot w Warszawie,            kructwo ma³ego D¿eka, Kiedy znów bêdê ma³y.
a w 1919 wspó³za³o¿yciel sierociñca Nasz Dom dla dzieci Twórczoœæ literacka Korczaka obejmuje równie¿ naturalizm, 
polskich. W 1926 roku za³o¿y³ pierwsze i jedyne w swoim powieœci spo³eczne, satyrê obyczajow¹, prozê poetyck¹ i utwo-
rodzaju czasopismo dla dzieci „Ma³y Przegl¹d” - redagowane ry dramatyczne.
razem z dzieæmi. Zgin¹³ w obozie hitlerowskim w Treblince, dok¹d wyjecha³ 

dobrowolnie, towarzysz¹c swoim wychowankom, wywiezio-
Korczak by³ prekursorem walki o prawa dziecka. nym 5.08.1942 r. z warszawskiego getta.
Zwraca³ szczególn¹ uwagê na nierównoprawn¹ 

pozycjê dzieci w spo³eczeñstwie,                   Na podstawie Encykl.Powsz. PWN opr.      
R. Weso³owska ich niewolnicz¹ zale¿noœæ od doros³ych. 

Jeœli maj¹ Pañstwo jakieœ  sugestie dotycz¹ce 

formy Gazety Nowobrzeskiej oraz ciekawe 

pomys³y na tematy, o których chcieliby Pañstwo 

przeczytaæ na ³amach gazety bardzo prosimy     

o przes³anie Swoich propozycji i uwag na adres 

e-mailowy Gazety Nowobrzeskiej 

gckip@nowe-brzesko.iap.pl   

"Gazeta Nowobrzeska" - magazyn samorz¹dowy Gminy Nowe Brzesko.
 Adres redakcji: 
GCKiP, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Pi³sudskiego 17a, tel: (012) 385-29-44 ,  
e-mail: gckip@nowe-brzesko.iap.pl.
Sk³ad i druk: Drukarnia Skinder, Nowe Brzesko, ul. Lubelska 129 
tel. 12/ 385- 22-95, fax 12/ 38-525-77,  e-mail:biuro@skinder.pl       
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artyku³ów i zmiany tytu³ów.   
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ i reklam.
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W dniach 21 i 23 marca 2012r. w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i polega na tym ¿e, ARiMR  bêdzie wyp³aca³a  dop³aty do produkcji 
Promocji w Nowym Brzesku odby³o siê spotkanie dla rolników, tytoniu – 2 p³atnoœci (a. p³atnoœæ historyczna ,b. p³atnoœæ do surowca 
zorganizowane przez Radnego  Powiatu Proszowickiego W³odzimie- tytoniowego). Tematy te przybli¿y³a zebranym Pani Urszula Zem³a - 
rza  Doñca. Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem  ze strony pracownik Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Pro-
mieszkañców Gminy i Miasta  Nowe Brzesko.  W w/w terminach szowicach. Kolejnym prelegentem by³ Jacek Walczak – g³ówny 
Rolnicy z Grêbocina, Rudna Dolnego , Hebdowa, Przybys³awic, Szpitar specjalista Ma³opolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Kar-
, Mniszowa, P³awowic, Gruszowa, Kuchar, Majkowic, Sieros³awic   n io w  ic a ch , który przybli¿y³ uczestnikom spotkania tematykê 
i Œmi³owic zapoznali siê z  aktualnymi zasadami  i procedurami zak³adania i funkcjonowania grup producenckich w Ma³opolsce. 
pozyskiwania i udostêpniania œrodków pomocowych z Unii 
Europejskiej. Kolejnym tematem by³y zmiany w zakresie wype³niania Jako organizator serdecznie dziêkujê wszystkim uczestnikom 
wniosków o dop³aty bezpoœrednie. Zasadnicza zmiana w 2012 r. spotkania za udzia³ w szkoleniu.

Szkolenie dla rolników

W³odzimierz Doniec

Rok 
Janusza Korczaka



 

Wyliczenie redukcji p³atnoœci 

bezpoœrednich UE
Wyliczenie redukcji p³atnoœci UPO

1. Wy³¹czenie  z redukcji kwoty 5 000 euro:

9 000 – 5 000 = 4 000 euro

2. Redukcja o 10% kwoty ponad 5 tys. euro:

4000euro x 10% = 400 euro

3. Pomniejszenie p³atnoœci UPO:

2 000 euro – 400 euro = 1600 euro

Brak redukcji, gdy¿ kwota 
p³atnoœci nie przekracza 

300 tys. euro 

Kwota p³atnoœci przed modulacj¹

  

w euro
Kwota p³atnoœci po modulacji

  

w euro

  
Suma p³atnoœci 
bezpoœrednich

UE   
Suma 

p³atnoœci 
UPO

£¹cznie Suma p³atnoœci 
bezpoœrednich

 

UE
Suma p³atnoœci £¹cznie

UPO

7 000 2 000 9 000 7 000 1 600 8 600
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Rodzaj p³atnoœci  Stawki p³atnoœci za 2011 r. w PLN

Jednolita p³atnoœæ obszarowa (JPO)
 

710,57 z³/ha
 Uzupe³niaj¹ca P³atnoœæ Obszarowa -

 
inne roœliny

 
274,23 z³/ha

 Uzupe³niaj¹ca P³atnoœæ Obszarowa -

 

p³atnoœci zwierzêce 

 

396,14 z³/ha

 
Uzupe³niaj¹ca P³atnoœæ Obszarowa -

 

p³atnoœæ do 
powierzchni upraw chmielu 

 

1 476,08 z³/ha

 
Oddzielna p³atnoœæ z tytu³u cukru

 

56,00 z³/tonê

 

Oddzielna p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœæ do 
pomidorów) 

 

173,33 z³/tonê

 

Przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich 

 

1 761,99 z³/ha

  

Specjalna p³atnoœæ obszarowa do powierzchni upraw roœlin 
str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych 

219,53 z³/ha

P³atnoœæ do krów 410,89 z³/sztukê

P³atnoœæ do owiec 103,05 z³/sztukê

Obowi¹zuj¹ce stawki p³atnoœci bezpoœrednich za rok 2011- wyp³acane do 30 czerwca 2012 roku

o przyznanie tej p³atnoœci. przeznaczonych do przetwór- wych pañstwach ma siê w tym TERMIN SK£ADANIA: 
P³atnoœæ do tytoniu przys³uguje stwa) w dotychczasowej formie roku wyrównaæ – dlatego nie ma Wniosek o przyznanie p³atnoœci 
za iloœæ surowca tytoniowego – od 2012 roku p³atnoœæ ta uzasadnienia wspieranie na-sk³ada siê w terminie od 15 
spe³niaj¹cego okreœlone wyma- bêdzie mia³a charakter p³atnoœci szych rolników p³atnoœciami kra-marca do 15 maja 2012 roku. 
gania jakoœciowe, nie wiêksz¹ ni¿ historycznej - niezwi¹zanej z pro- jowymi w dotychczasowej wiel-Z³o¿enie wniosku w terminie 25 
wynikaj¹ca z umowy na uprawê dukcj¹. koœci – trzeba je zatem dostoso-dni kalendarzowych po tym 
tytoniu lub umowy kontraktacji. Oddzielna p³atnoœæ do owoców waæ. terminie, tj. do 11 czerwca 2012, 

miêkkich przys³uguje rolnikowi, Poniewa¿ redukcja dotyczy tylko bêdzie skutkowa³o redukcj¹ 
2) Od roku 2012 rolnicy mog¹ który spe³nia warunki do przy- p³atnoœci krajowych, to jej kwoty p³atnoœci w wysokoœci 1% 
ubiegaæ siê tak¿e o p³atnoœæ uzu- znania jednolitej p³atnoœci ob- wielkoœæ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnie-
pe³niaj¹c¹ dla producentów su- szarowej w 2012 roku i jedno- kwota przyznawanych p³atnoœci nia. 
rowca tytoniowego (p³atnoœæ czeœnie otrzyma³ p³atnoœæ przej- krajowych – tzn. je¿eli weŸmie-Zmiany do wniosku mo¿na z³o-
niezwi¹zana do tytoniu – p³at- œciow¹ do owoców miêkkich   m y g o spodarstwa, które ubiega-¿yæ do dnia 31 maja 2012. 
noœæ historyczna) w 2008 roku. j¹ siê o dop³atê JPO (np. warzy-Z³o¿enie formularza zmiany do 
P³atnoœæ niezwi¹zana do tytoniu W 2012 r. we wniosku o przy- wnicy), która w ca³oœci pochodzi wniosku do 11 czerwca bêdzie 
przys³uguje do iloœci surowca znanie oddzielnej p³atnoœci z ty- z pieniêdzy unijnych, to nawet skutkowa³o pomniejszeniem 
tytoniowego wyprodukowa- tu³u owoców miêkkich, rolnik jeœli kwota p³atnoœci przekroczy kwoty p³atnoœci, odnosz¹cej siê 
nego w ramach umowy kontrak- nie deklaruje uprawy truskawek 5 tys. euro redukcja nie bêdzie do powierzchni dzia³ek rolnych, 
tacji lub umowy na uprawê lub malin, jako odrêbnych dzia- stosowana. Redukcja dotyczy dla których dokonano zmian lub 
tytoniu, zawartej w 2006 lub ³ek rolnych. tylko rolników, którzy otrzymuj¹ do powierzchni dzia³ek rolnych, 
2005 r. 5) Od tego roku planowane jest p³atnoœci JPO i UPO, ale jej kwota które zosta³y dodane, o 1% za 
3) Rok gospodarczy 2011/2012 zwiêkszenie wsparcia specjalne- nie mo¿e przekroczyæ przyznanej ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia 
by³ ostatnim, kiedy na rynku go: dot. dop³at do roœlin str¹- p³atnoœci UPO.  licz¹c od dnia 1 czerwca w³¹-
ziemniaków skrobiowych obo- czkowych i motylkowych, dop³at cznie. 
wi¹zywa³ system kwotowania do krów (do 10 szt. w wieku pow. Modulacja w zakresie 
produkcji. Od 2012 roku rolnicy 36 mies.) i owiec ( co najmniej 10 krajowych p³atnoœci ZMIANY W ZASADACH uprawiaj¹cy ziemniaki skrobio- samic w wieku pow. 12 mies.). uzupe³niaj¹cych

PRZYZNAWANIA we bêd¹ mogli otrzymaæ wy³¹-
cznie p³atnoœæ niezwi¹zan¹ (hi- MODULACJA P£ATNOŒCI P£ATNOŒCI: 1) Od roku 2012, wszelkie p³at-
storyczn¹). W RAMACH SYSTEMÓW noœci bezpoœrednie, których 
P³atnoœæ niezwi¹zana do skrobi 1) Nowy rodzaj p³atnoœci w ra- WSPARCIA kwota przekracza 5 000 euro,     
przys³uguje do iloœci ekwiwalen-mach wsparcia specjalnego – s¹ objête modulacj¹ podstawo-BEZPOŒREDNIEGO
tu skrobi otrzymanego z zie-p³atnoœæ do surowca tytonio- w¹ wynosz¹c¹ 10%.
mniaków skrobiowych dostar-wego (p³atnoœæ do tytoniu). 2) W przypadku kwot wy¿szych W Polsce w 2012 roku poziom 
czonych w ramach umowy kon-P³atnoœæ do tytoniu obejmuje ni¿ 300 000 euro, p³atnoœci bez-p³atnoœci SAPS (unijnej) wynosi 
traktacji zawartej na rok gospo-grupy odmian tytoniu typu: Vir- poœrednie zmniejszane s¹ o do-90% tego, co przys³ugiwa³oby 
darczy 2007/2008.ginia, Burley oraz grupy odmian datkowe 4 % (modulacja dodat-rolnikom w krajach starej 15-
4) Od 2012 r. zmieni³y siê zasady tytoniu nale¿¹cych do tytoni cie- kowa).stki, w starych krajach ze wzglê-
przyznawania p³atnoœci do owo-mnych. P³atnoœæ do tytoniu przy- du na 10% modulacjê poziom 
ców miêkkich. Rok 2011 by³ s³uguje rolnikowi, który w da- £¹czna kwota p³atnoœci przekra-p³atnoœci uleg³ zmniejszeniu. Jak 
ostatnim rokiem funkcjono-nym roku spe³nia warunki do cza 5 000 euro i nie przekracza wyjaœnia³ minister Sawicki po-
wania p³atnoœci do owoców przyznania jednolitej p³atnoœci 300 tys. euroziom p³atnoœci w starych i no-
miêkkich (truskawek i malin obszarowej i z³o¿y³ wniosek         

Przyk³ad 1
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W dalszej kolejnoœci zosta³y one skiero- osób, dla których brak kwalifikacji jest w dwóch jêzykach polskim i angielskim 
wane na 160 godzinny kurs, po ukoñ- czêsto jedyn¹ przeszkod¹ do podjêcia co zwiêksza szansê zatrudnienia dla 
czeniu którego uzyska³y uprawnienia  p r acy, a zainicjowanie dzia³añ opieku- opiekunów tak¿e i za granic¹. 
do pracy w charakterze opiekuna dzien- nów dziennych jest korzystnym rozwi¹-
nego. Ukoñczenie ww. kursu jest warun- zaniem dla gmin, w których nie ma Podczas uroczystego zakoñczenia kursu 
kiem uzyskania kwalifikacji na opiekuna ¿³obków. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
dziennego, a dok³adnie kwestiê wyma- podpisa³ z absolwentkami kursu umowy 
gañ i obowi¹zków odnoœnie do form Równolegle do realizowanego szkolenia zlecenia na œwiadczenie us³ug w formie 
opieki nad dzieæmi do lat 3 precyzuje gmina prowadzi³a rekrutacjê rodziców dziennego opiekuna od 1 marca 2012 r., 
ustaw¹ z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece wraz z dzieæmi chêtnych do objêcia ich comiesiêczne wynagrodzenie bêdzie 
nad dzieæmi w wieku do lat 3 tzw. ustaw¹ opiek¹ swoich dzieci przez dziennego finansowane ze œrodków projektowych. 
¿³obkow¹ (Dz. U. Nr 45, poz.235)., opiekuna. Opiekunowie zostali objêci tak¿e ubez-

Zrekrutowano 36 rodziców wraz z dzieæ- pieczeniem NW (sfinansowane ze œrod-
mi ( 4 rodziców wraz z dzieæmi znajduje ków projektowych).Szkolenie na wysokim poziomie 
siê na liœcie rezerwowej), którzy dokonali merytorycznym poprowadzili 
wyboru przysz³ego opiekuna dla swoje- Podjêcie pracy przez opiekunów specjaliœci z Europejskiego 
go dziecka. dziennych stworzy³o szansê Stowarzyszenia "Szansa" 

dla matek i ojców na powrót z Krakowa, które zajmuje siê 
Kurs na opiekuna dziennego zosta³ do pracy i lepsze godzenie ¿ycia dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ sfinansowany ze œrodków projektowych.

zawodowego i rodzinnego.od pocz¹tku swej dzia³alnoœci. W dniu 29 lutego 2012r.  odby³o siê uro-
czyste wrêczenie certyfikatów ukoñcze-

Koordynator projektu: Ukoñczenie szkolenia otwiera nowe nia szkolenia i zdobycia kwalifikacji za-
Katarzyna Kazanowskamo¿liwoœci i szansê zatrudnienia dla wodowych. Certyfikaty zosta³y wydane 

Nowy zawód w gminach partnerskich 

OPIEKUN DZIENNY
W ramach realizowanego od sierpnia 2011r. projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” 
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 
przeprowadzono otwarty konkurs ofert na opiekunów dziennych, w wyniku którego zrekrutowano 
17 osób. 

Przyk³ad 2 

      

 

 

Wyliczenie redukcji p³atnoœci 

bezpoœrednich UE
  Wyliczenie redukcji p³atnoœci UPO

Brak redukcji, gdy¿ kwota 
p³atnoœci nie przekracza 

300 tys. euro 

1. Wy³¹czenie z redukcji kwoty 5 000 euro:
    255 000 – 5 000 = 250 000 euro
2. Redukcja o 10% kwoty ponad 5 tys. euro:
    250 000 euro x 10% = 25 000 euro 
3. Pomniejszenie p³atnoœci UPO:
    25 000 euro – 25 000 euro = 0 euro 
   (p³atnoœci UPO nie bêd¹ przyznane)

Informacji i pomocy w zakresie wype³niania wniosków obszarowych udzielaj¹ pracownicy Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego              
w Proszowicach (od poniedzia³ku do pi¹tku) i podczas dy¿urów w Nowym Brzesku (œroda, czwartek). 

Opracowanie na podstawie informacji ARiMR oraz top agrar nr 03/2012
Urszula Zem³a
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w organizacji kolejnego rajdu razem z dzieæmi maj¹ szansê 

pieszego Stellung A2 w Heb- te¿ gdzieœ wyjechaæ – mówi³a 

dowie, majówkê w Hebdo- radna i I-sza wiceprezes 

wie, wycieczki do: kopalni SPZN.

soli w Bochni, Sandomierza, Radny Józef Krosta, a zarazem W sobotê 3 marca 2012 
Ze z³o¿onego przez prezesa 

Ogrodzieñca, na S³owacjê, na cz³onek Zarz¹du apelowa³      na Walnym Zebraniu 
Jacka Zawartkê sprawozdania 

Górê œw. Anny, do Warszawy    o liczn¹ obecnoœæ cz³onków Stowarzyszenie Przyjació³ wynika, ¿e w roku ubieg³ym 
i Wroc³awia. W paŸdzierniku SPZN wraz ze sztandarem na Ziemi Nowobrzeskiej Stowarzyszenie licz¹ce blisko 
z okazji rocznicy nadania wszystkich uroczystoœciach. 

podsumowa³o swoj¹ sto osób, wspó³pracowa³o 
praw miejskich planowany Jan Czekaj zaapelowa³ o dwu-

dzia³alnoœæ za rok 2011, przy organizacji pierwszego 
jest koncert poetycki. Jak co dniow¹ wycieczkê do War-

rajdu szlakiem bunkrów typu dokonano zmian roku, zaplanowano udzia³ ze szawy. Irena Fularska popar³a 
Stellung A-2, zorganizowano: w zarz¹dzie sztandarem w uroczystoœ- idê wspólnego organizo-
majówkê w Hebdowie, kon-i przedstawiono ciach parafialnych, pañstwo- wania imprez i wycieczek         
cert poetycki, trzy wycieczki. harmonogram dzia³añ wych i gminnych. z innymi dzia³aj¹cymi w Gmi-
Cz³onkowie Stowarzyszenia - Byæ mo¿e uda nam siê te¿ nie organizacjami. Eligiusz na bie¿¹cy rok.
brali udzia³ ze sztandarem zrealizowaæ rekonstrukcjê hi- Krzyczkiewicz prosi³ o dalsze 
organizacji w uroczystoœciach storyczn¹ z Powstania Lipco- prace nad opracowaniami Zarz¹d Stowarzyszenia Przy-
organizowanych na terenie wego w 1944r, w Nowym historycznymi. Wniosek ten jació³ Ziemi Nowobrzeskiej    
Gminy, w ci¹gu ca³ego roku. Brzesku z pomoc¹ proszowic- popar³a Lilka Cêckiewicz mó-w 2011 roku dzia³a³ w nastê-
- Wszystkim zaanga¿owanym 

kiego Stowarzyszenia „Gniaz- wi¹c, ¿e przekaza³a niedawno puj¹cym sk³adzie:
dziêkujê za pracê w minio-

do” i pana Rafa³a Podsiad³o. opracowania uczestników Od 01.01.2011 do 21.02. 
nym roku. Podkreœlam bar-

Chcielibyœmy przy pomocy Powstania Lipcowego, swo-2011 r: Arkadiusz Fularski – 
dzo dobr¹ wspó³pracê z OSP    

wsparcia finansowego z LGD ich wujków -  Stanis³awa          Prezes, Anna Maj - Skowroñ-
i KGW Hebdów, LOK Nowe 

E.O „Cenoma” wydaæ prze- i Witolda Cêckiewicza - ¿o³-ska – Wiceprezes, Dominika 
Brzesko, ko³em emerytów       

wodnik i film o udziale party- nierzy AK.Resil – Molo – Wiceprezes, 
i Centrum Kultury – mówi³ 

zantów z Gminy Nowe Brzes-Agnieszka Walczak – Wice-
prezes Zawartka. Obecny na zebraniu bur-ko w okresie Rzeczpospolitej prezes, Magdalena Kubik – 

mistrz Grzegorz Czajk¹ pogra-Partyzanckiej – mówi³ prezes. Sekretarz, El¿bieta Garbarz – 
Po z³o¿onych sprawozda-

tulowa³ cz³onkom SPZN dzia-Pomys³ ten popar³ wicepre-Skarbnik, Anna G³adysz, Tere-
niach przez prezesa, skar-

³alnoœci w 2011 roku, i z uzna-zes stowarzyszenia Jan Choj-sa Boruta, Irena Fularska, 
bnika Dominikê Resil-Molo      

niem odniós³ siê do planów ka. Katarzyna Kazanowska, Kry-
i przewodnicz¹c¹ Komisji Re-

Podczas dyskusji Dominika na rok bie¿¹cy. Burmistrz po-styna Banaœ – cz³onkowie 
wizyjnej Teresê Obora zebra-

Resil-Molo zwróci³a uwagê informowa³ zebranych o pla-zarz¹du.
ni jednog³oœnie udzieli zarz¹-

na potrzebê kontynuacji dob- nach odbudowy orkiestry dê-
dowi absolutorium.

rej wspó³pracy ze Stowarzy- tej „Lutnia” i zaprosi³ na kon-Od 21.02.2011 roku: Jacek 
Walne zebranie dokona³o 

szeniem Mi³oœników Ziemi certy organizowane przez Zawartka – Prezes, Kinga Zat-
zmiany na stanowisku sekre-

Niepo³omickiej. Na koniecz- MGCKiP. hey – St¹por – I-szy Wicepre-
tarza zarz¹du. Po rezygnacji 

noœæ zorganizowania wycie-zes, Jan Chojka – Wiceprezes, 
Krystyny Banaœ, funkcjê t¹ Na koniec swoje b³ogos³a-czek i imprez dla rolników       Henryk Wo³oszyn – Wicepre-
powierzono Arkadiuszowi wieñstwo na bie¿¹cy rok z gminy Nowe Brzesko zwra-zes, Krystyna Banaœ – Sekre-
Fularskiemu, który przewod- dzia³alnoœci SPZN przekaza³ ca³a uwagê wiceprezes Kinga tarz, Dominika Resil – Molo – 
niczy³ walnemu zebraniu. kapelan Stowarzyszenia, ks. Zathey-St¹por.Skarbnik, Józef Krosta, Wal-

Józef Ostrêga proboszcz para- – Musimy pomyœleæ o wy-demar Wojtusik, Tomasz Sa-
Mówi¹c o planach stowa-

fii w Hebdowie. cieczkach i imprezach nie tyl-siñski, Anna Ko³odziej, Maria 
rzyszenia na rok 2012 prezes 

ko w soboty, ale i w niedzielê, Kuraciñska - cz³onkowie za-
Zawartka wymieni³ pomoc       Dominika Resil-Molokiedy rolnicy z naszej Gminy rz¹du.

Podsumowania
i plany przyjació³



Zanim jednak skupimy siæ na nowej hali odlewni. Projektowa- ktury kolejowej i taboru, górnic- tencjale innowacyjnym, projekt 
teraêniejszoúci, warto poznaã na zdolnoúc produkcyjna wyno- two-elementy urzàdzeñ kopal- nr POIG.04.04.00-12-009/09.)
historiæ zakùadu. siùa 650 ton odlewów staliwnych nianych, elementy dla kopalni 

Zaznajomienie pokrótce z histo-i 600 ton odlewów ýeliwnych – kruszyw i surowców skalnych, 
rià zakùadu uùatwi nam w znacz-W roku 1819 ówczesny mistrz ýeliwa szarego, z równoczesnym budownictwo - elementy dla 
nej mierze zapoznanie siæ z no-odlewniczy Wùadysùaw Klimek zastosowaniem aktualnie naj- producentów ceramiki budowla-
woczesnà Odlewnià Krakow-stworzyù od podstaw Odlewniæ nowszych rozwiàzañ projekto- nej, elementy infrastruktury 
skich Zakùadów Odlewniczych Zeliwa i Metal Niezaleýnych w wych. drogowej oraz wiele innych.
ZREMB S.A. w Nowym Brzesku, Krakowie. Odlewnia zaczæla  
gdzie krok po kroku przejdziemy swojà dziaùalnoúc jako odlewnia W okresie od 1954 roku do 1999 Obecnie gùówne wyzwanie dla 
przez wydziaùy produkcyjne by prywatna w roku 1920. Na mocy roku przedsiæbiorstwo dziaùaùo tej firmy to zdobycie uznania      
zobaczyã jakà drogæ produkcji zarzàdzenia Ministra Przemysùu w ramach struktur organizacji w kraju jak teý za granicà w pro-
musi przemierzyã kaýdy produ-Ciæzkiego wydanego w paêdzier- ZREMB, utrwalajàc swojà pozy- dukcji odlewów trudnych tech-
kowany odlew zanim trafi w ræce niku 1949 roku odlewnia prze- cjæ na rynku jako producent nologicznie, przy jednoczesnym 
odbiorcy. szùa pod zarzàd pañstwowy i roz- odlewów staliwnych i czæsci za- speùnianiu oczekiwañ klientów 

poczæla dziaùalnoúc jako przed- miennych do maszyn budowla- tak by osiàgnàc wysoki poziom 
Wizytæ rozpoczynamy od wy-siæbiorstwo pañstwowe. nych, drogowych, przemysùu wiarygodnoúci i kompetencji      
dziaùu topialni - gdzie nastæpuje surowców skalnych i górnictwa w oczach odbiorców. Realizujàc 
topienie metalu. Istnieje tu 

Z dniem 17 grudnia 1951 roku wægla kamiennego. powyýsze zaùoýenia zostaùa wy-
moýliwoúc wytopu staliwa lub 

ulegùa zmianie nazwa zakùadu na budowana innowacyjna odlew-
ýeliwa. W tym celu zamonto-

„Krakowskie Zakùady Produkcji Od 1999 roku firma dziaùa jako nia na terenie Nowobrzeskiego 
wany zostaù indukcyjny piec 

Czæsci Zamiennych Sprzætu Bu- Spóùka Akcyjna pod nazwà Kra- Obszaru Gospodarczego w No-
elektryczny dwutyglowy o po-

dowlanego Budownictwa Prze- kowskie Zakùady Odlewnicze wym Brzesku w ramach Progra-
jemnoúci 2x1500 kg i czasie to-

mysùowego”. „ZREMB” S.A. Spóùka nadal jest mu Operacyjnego Innowacyjna 
pienia jednego wsadu ok.60min.

producentem odlewów staliw- Gospodarka (oú priorytetowa 4 – 
W 1954 roku rozpoczæto pier- nych i ýeliwnych dla wielu braný Inwestycje w innowacyjne 

 W ciàgu doby moýna 
wszà rozbudowæ zakùadu, kùadàc przemysùowych m.in. takich jak: przedsiæwziæcia, dziaùanie 4.4 - 

uzyskaã 16 ton 
gùówny nacisk na wybudowanie kolejnictwo- elementy infrastru- Nowe inwestycje o wysokim po-

ciekùego metalu.
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Inwestujàc w przyszùoúã 

Coraz cieplejsze i sùoneczne dni zwiastujàce poczàtek 

wiosny, zachæcajà nas do wychodzenia z domu i skùaniajà 

do odbywania poznawczych wycieczek. Postanowiliúmy 

wiæc zaprezentowaã czytelnikom tego wiosennego 

wydania Gazety Nowobrzeskiej Odlewniæ Krakowskich 

Zakùadów Odlewniczych ZREMB S.A. w Nowym Brzesku. 



Skomputeryzowany proces pro-

wadzenia wytopu oraz wysokiej 

klasy spektrometr, który siæ tu 

znajduje gwarantuje wùaúciwà 

jakoúc otrzymanego metalu. 

Nastæpnie z topialni przecho-

dzimy do formierni, gdzie 

odbywa siæ proces formowania – 

tj. wykonywania form odlewni-

czych, który zostaù oparty na no-

woczesnych masach utwar-

dzanych chemicznie. Masæ for-

mierskà wykonuje siæ w dwóch 

mieszarko-nasypywarkach o wy-

dajnoúciach odpowiednio 10 

ton/h i 20ton/h. 

Zautomatyzowany sposób 

dozowania skùadników 

masy zapewnia peùnà 

powtarzalnoúc wùaúciwoúci 

masy z zachowaniem 

wymaganej jakoúci. 

Masa formierska po zalaniu form 

i wybiciu odlewów jest transpor-

towana do stacji regeneracji. 

Wysokowydajna stacja regene-

racji pozwala na zminimalizo-

wanie straty piasku, a w tym 

samym iloúci odpadów produk-

cyjnych. Kolejnym etapem cyklu 

produkcyjnego jest oczyszczal-

nia. W oczyszczalni nastæpuje jak 

sama nazwa wskazuje - oczy-

szczanie przez úrutowanie w 

oczyszczarkach i przy pomocy 

obróbki ræcznej. Zakùad wyposa-

ýony jest takýe w stanowisko      

do obróbki cieplnej, gdzie moýna 

osiàgnàc odpowiednie wùasno-

úci mechaniczne odlewów w za-

leýnoúci od wymagañ. Oczysz-

czalnia to ostatni etap cyklu pro-

dukcyjnego skàd gotowe odlewy 

trafiajà do magazynu a nastæp-

nie do odbiorców. 

Gwarancjà wysokiej jakoúci 

produkowanych odlewów 

jest funkcjonujàcy System 

Zarzàdzania jakoúcià zgodny 

z PN-EN ISO 9001:2001.

Koñczàc juý naszà wizytæ w Od-

lewni Krakowskich Zakùadów 

Odlewniczych ZREMB S.A.           

w Nowym Brzesku pozostajemy 

w przekonaniu, ýe niniejszy 

artykuù pozwoliù przybliýyã na-

szym czytelnikom nowy zakùad, 

który powstaù na terenie nasze-

go miasta. 

Anna Musiaù
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Krakowski Bank Spó³dzielczy
Oddzia³ w Nowym Brzesku

w Poniedzia³ek w godz. 7.40 - 17.00
Wtorek, Œroda, Czwartek, Pi¹tek w godz. 7.40 - 14.30

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug !

Nowe Brzesko, ul Partyzantów 4a 

(przy oœrodku zdrowia)

Istnieje mo¿liwoœæ wykonania zabiegu 

z dojazdem do pacjenta

Masa¿e lecznicze:

Masa¿ klasyczny

Masa¿ klasyczny + terapia manualna

Masa¿ punktowy

Masa¿ segmentarny

Masa¿ + æwiczenia lecznicze

Masa¿ i gimnastyka korekcyjna 

dzieci z wadami postaw

Drena¿ limfatyczny

Zabiegi odnowy biologicznej:

Masa¿ oczyszczaj¹cy miodem 

Masa¿ relaksacyjny

Masa¿ bañk¹ chiñsk¹

Masa¿ wyszczuplaj¹cy

Refleksoterapia

DoraŸna pomoc w leczeniu bólu:

- krêgos³upa

- karku i pleców

- miêœni i stawów

- dyskopatii krêgos³upa 

- bóle pourazowe

- rwy kulszowej, barkowej, udowej

- zamro¿onego stawu barkowego 

- bóle g³owy i migreny

- obrzêki koñczyn dolnych i górnych

- lumbago

- usprawnianie po wylewach, 

  udarach, kontuzjach

- niektórych dolegliwoœciach 

  neurologicznych

Kontakt: 509-169-024
e-mail: jaworski_masazysta@wp.pl
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