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Zbliżamy się do końca roku  2011. dnia dbajmy o swoje zdrowie i czerpmy Chciałbym aby działania przełożyły się     

Niewątpliwie był to bardzo ważny rok dla siebie wiele radości z każdego dnia na zadowolenie mieszkańców Naszej 

dla Pana. Pełen zmian i nowych sytu- nie tylko w te dni świąteczne. Gminy. Zdaje sobie doskonale sprawę,      

acji. Proszę powiedzieć jaki był rok 2011 że zadań do wykonania i wyzwań przed, 

dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Specyfiką tych świąt jest obdarowy- którymi stoję jest bardzo wiele. Obecnie     

Brzesko? wanie najbliższych prezentami. Czy Pan w dalszym ciągu pożytkuje finanse 

już napisał list do Świętego Mikołaja? gminy     i inwestycje. 

Z pełną świadomością mogę stwierdzić,   Prezenty czekają już na odpowiednią 

że był to dla mnie rok obfitujący w nowe godzinę? Wiem już czego życzyć Panu Bur-

wyzwaniami obowiązki przed, którymi mistrzowi a czego mam życzyć Panu 

stanąłem jako Burmistrz Gminy i Miasta Święta Bożego Narodzenia to czas wyją- Grzegorzowi Czajka na nadchodzący 

Nowe Brzesko, towarzyszyły temu także tkowy. Każdy z Nas pisze list lub powierza 2012 rok? 

nowe inwestycji na terenie Naszej swoje marzenia  Świętemu Mikołajowi.    N a pewno zdrowia, które jest podstawą 

gminy. A potem pragnie spełnić je przez cały do działania w życiu zawodowym i po-

rok. Życzę każdemu i sobie aby te naj- zwala cieszyć się najmniejszymi radoś-

A  plany na przyszły rok. skrytsze marzenia się spełniły.  ciami  w życiu prywatnym.  Jeśli zdrowie 

W przyszłym roku czekają Nas cztery du-

że zadania do zrealizowania łączące się 

również z dużymi wydatkami z budżetu 

gminy. Pierwszym z nich będzie zakoń-

czenie budowy ul. Św. Huberta. Nastę-

pnie kanalizacja na ul. Polnej i pozo-

stałych ulic w Nowym Brzesku. Kolejną 

ważną inwestycją będzie termoizolacja 

Zespołu Przedszkolno-Szkolno- Gimna-

zjalnego w Nowym Brzesku oraz dokoń-

czenie prac na Nowobrzeskim Obszarze 

Gospodarczym. Warto również podkre-

ślić, iż w roku 2012 będziemy realizować 

zadania inwestycyjne w sołectwach. 

Jakich świąt chciałby Pan życzyć 

mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe 

Brzesko oraz czytelnikom Gazety No-

wobrzeskiej? 

Wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko a także czytelnikom Na- dopisze będę mógł zrealizować cele          
szej lokalnej Gazety Nowobrzeskiej By zakończyć naszą rozmowę optymi- i postanowienia, które wyznaczyłem 
chciałbym życzyć przede wszystkim stycznym akcentem – zadam pytanie sobie przed objęciem funkcji Burmistrza 
zdrowych, radosnych i wesołych Świąt troszkę górnolotne ale bardzo mocno Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
Bożego Narodzenia. Pamiętajcie Pań- cisnące się na usta w obliczu mijającego 
stwo, że zdrowie jest najważniejsze           roku 2011. Proszę powiedzieć czego To ja w takim razie tego życzę i bardzo 
i dziewięć dziesiątych Naszego szczęścia mam życzyć Panu Burmistrzowi Gminy                dziękuję za rozmowę.  
polega na zdrowiu a  bez radości życie i Miasta Nowe Brzesko na nadchodzący 
człowieka jest jak długa podróż bez rok? Rozmawiała Anna Musiał 
przystanku. Pamiętajmy o tym i każdego Zdrowia oraz  wytrwałości w działaniu. 
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Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka z Kołem Gospodyń 
Wiejskich z Hebdowa podczas Gminnego Konkursów 

Wypieków Bożonarodzeniowych 8 grudnia 2011r. w MGCKiP. 

Zbliżamy się do radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pożegnania roku 2011. Dla każdego z nas będzie to czas radości, 

spotkań i odpoczynku oraz czas noworocznych postanowień i podsumowań. Jaki to będzie czas dla Burmistrza Gminy 

i Miasta Nowe Brzesko? Jak ocenia miniony rok i jakie ma plany na przyszły? Czego mieszkańcom i sobie życzy na rok 2012? 

Na te i inne pytania w rozmowie „bez krawata” odpowie Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka. 

 ROZMOWA „BEZ KRAWATA"



3

43/2011

ośrodka zdrowia  i przedszkola w Nowym Brzesku (budowa 

nowego przedszkola z prawdziwego zdarzenia). W tym kierunku 

również zostaną podjęte działania.     

Z działań długofalowych, to znaczy nie na jedną 

kadencje rady, musimy podjąć kroki w sprawie budowy obwod-

nicy drogowej Nowego Brzeska, bez tego Nowe Brzesko zostanie 

„rozjeżdżone”  przez samochody, o bezpieczeństwie ruchu nie 

wspominając. Otrzymaliśmy również przyrzeczenie od Głównego 

Inspektoratu Transportu Samochodowego o możliwości 

zainstalowania urządzenia rejestrującego - radaru w Nowym 

Brzesku (nie podano konkretnego terminu instalacji). Wspólnie     

z radnymi podjęliśmy działania w sprawie „ucywilizowania”            

i rozwiązania sprawy targów w nowym Brzesku, niestety wystę-

puje problem z dobrą lokalizacją pod tego typu działalność. 

Również będziemy zmierzać w kierunku powołania zakładu 

komunalnego/spółki do zarządzania m. innymi naszymi  wodo-

ciągami, do tego rozwiązania jest coraz większe zrozumienie  
Od września 2011 roku mam zaszczyt  wykonywać wśród radnych. Obydwie inicjatywy zmierzają w kierunku takiej 

zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej Nowe Brzesko.            filozofii działania, ażeby Gmina uzyskiwała maksymalnie naj-
W nadzwyczajnych okolicznościach przyszło mi przejąć obowiązki  większe  dochody z majątku własnego - dochody własne. 
Przewodniczącego Rady Miejskiej po Panu Marianie Mackie- Oczywiście cały czas niezbędne jest pozyskiwanie środków 
wiczu. Z tego miejsca Panu Marianowi Mackiewiczowi życzę finansowych z funduszy zewnętrznych, ze szczególnym naciskiem 
powrotu do zdrowia, najszybciej jak to możliwe, a jego naj- na fundusze prorozwojowe. 
bliższym wytrwałości i nadziei w tych trudnych chwilach. Rada Gminy oraz powołane przez nią komisje wykonują 

 Szanowni Państwo, sprawami publicznymi w naszej swoje obowiązki statutowe, odbywają się posiedzenia po-
Gminie zajmuję się i interesuję już od ponad 20 lat, obecna szczególnych komisji oraz sesje Rady Gminy. Statut Gminy Nowe 
kadencja w Radzie Gminy jest już moją drugą. Pierwszy raz Brzesko stanowi, że radny ma obowiązek uwzględniania 
wybrany byłem radnym w ramach istniejących wtedy Komitetów interesów całej Gminy, a nie tylko interesów swoich bez-
Obywatelskich  w latach 1990-1994, m. innymi byłem wtedy pośrednich wyborców. Czasami są rozbieżne interesy, występują 
nieetatowym członkiem Zarządu Gminy. W latach 1998-2002 różnice zdań, ale uważam, że nie ma takich problemów, których 
wchodziłem w skład Komisji Budżetowej Rady Gminy. Byłem nie można przezwyciężyć. Jest więcej spraw, które nas łączy,          
również współzałożycielem i pierwszym prezesem „Stowarzy- a nie dzieli, bowiem wszyscy radni  jesteśmy „stąd” albo z urodze-
szenia na rzecz rozwoju Gminy Nowe Brzesko”. Zapewne jest kilka nia, albo z własnego wyboru. W tym miejscu proszę wszystkich 
powodów podjęcia przeze mnie działalności publicznej, jednym   radnych o zgodną współpracę dla dobra naszej Gminy oraz jej 
z nich są uwarunkowania rodzinne. Zarówno śp. moja matka mieszkańców.
Irena Sroga (z domu Filipowska), jak i śp. ojciec Mieczysław Sroga Pisząc te słowa jesteśmy jako rada w przededniu uchwalenia 
byli osobami znanymi i zaangażowanymi w sprawy swojego podatków na 2012 rok. Jestem w pełni świadomy jak trudny 
otoczenia. Matka była pracownikiem Urzędu Gminy w latach przed nami wszystkimi rok, wchodzimy w niepewną przyszłość 
powojennych, również radną, a ojciec działał w różnych (również finansową), przed nami szanse, ale i duże zagrożenia. 
organizacjach, m. innymi pełnił funkcje w Stowarzyszeniu  Rada Gminy stanie przed trudnymi decyzjami dotyczącymi 
Żołnierzy AK. uchwalenia podatków. Z jednej strony musimy zapewnić 

Samorząd to wspólnota mieszkańców, a nie ma dochody dla rozwoju Gminy, a z drugiej w taki sposób, żeby nie 
wspólnoty bez wzajemnego poszanowania, zaufania oraz współ- obciążyć nadmiernie budżetów mieszkańców w naszej Gminie. 
pracy. O te wartości we współczesnym podzielonym świecie Mam nadzieję, że jako radni podejmiemy odpowiedzialną i wła-
najtrudniej, a jednak dołożę starań, żeby chociaż odrobinę w tym ściwą decyzję w sprawie podatków, ponieważ bez zapewnienia 
zakresie było lepiej, chociaż jestem świadomy, że to nie jest środków finansowych na najbliższe lata będzie trudno zrealizo-
proste zadanie. Bez wzajemnego zaufania, więzi społecznych jest wać część ww. zadań.
trudno zbudować coś pozytywnego. Potrzeb i  zadań w sensie 

materialnym jest w Naszej Gminie wiele. Mamy do odrobienia Zadania i wyzwania przed jakimi stoi Gmina i Miasto 
zaległości w zakresie infrastruktury technicznej, mam tu na myśli Nowe Brzesko możemy rozwiązać tylko w warunkach zgodnej        
m. innymi dokończenie budowy dróg, dokończenie skanalizo- i rozumnej współpracy pomiędzy wszystkimi radnymi Rady 
wania poszczególnych miejscowości, poprawę oświetlenia Miejskiej, a Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Brzesko P. Grzego-
ulicznego, czyszczenie rowów, budowę sprawnego systemu rzem Czajką. Liczę na to jako wykonujący obowiązki Prze-
odprowadzania wody. W zakresie infrastruktury społecznej wodniczącego Rady Miejskiej Nowe Brzesko, bo tylko razem 
mamy do zrobienia również sporo. Przede wszystkim należy możemy zdziałać wiele dobrego, dla małego fragmentu Naszej 
przeprowadzić pilnie  remont szkoły w Mniszowie, wykonać Ojczyzny na którym  wspólnie mieszkamy.
termomodernizacje szkoły w Nowym Brzesku. Te zadania Z poważaniem
powinny być wykonane (a przynajmniej rozpoczęte) w przyszłym  Jan Sroga   
roku. Również przed nami wyzwania dotyczące funkcjonowania  Wice Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko            

Szanowni Państwo.
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W chwili obecnej realizowane są jeszcze dwa całkowita wartość tego projektu wg. umowy I. Inwestycje dofinansowane 
projekty współfinansowane ze środków UE. o dofinansowanie wyniosła 9 510 620,00 zł     

ze środków Unii Europejskiej
„Budowa infrastruktury technicznej dla z czego dofinansowanie, to 80% wydatków 

Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”, kwalifikowanych. W chwili obecnej kwoty te 
W roku 2011 zostało zakończone zadanie 

to kolejne zadanie dofinansowane również    uległy zmianie, gdyż Gmina Nowe Brzesko     
inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i odnowa 

z MRPO, Schemat 4.3 B – Strefy aktywności w ramach niniejszego zadania ogłosiła            
centrum wsi Nowe Brzesko z przywróceniem 

gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha, 3 postępowania przetargowe. 
miejscowości małomiasteczkowego chara-

kteru”. Zadanie to było realizowane w ra-

mach Małopolskiego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego (MRPO)– działanie 6.2 

Rozwój obszarów wiejskich. schemat A – 

Odnowa centrów wsi. W ostatnich miesią-

cach udało nam się otrzymać zwrot części 

kosztów w wysokości 2 923 192,36 zł 

poniesionych w wyniku zakończonych inwe-

stycji oświatowych, które dotyczyły projektu 

pn.: „Dokończenie budowy obiektów 

oświatowych wraz z budową sali gimnasty-

cznej na terenie gminy Nowe Brzesko - Etap I 

i II”. 

 

 

Nazwa części zadania Wykonawca Wartość brutto 
umowy
podpisanej po 
przetargu

Termin 
Wykonania

Remont ul. Sienkiewicza 
i ul. Podwale odcinek 
km 0+027,70 do km 0+474,00

DROGOP A.M sp.j.

 

737

 

689,81 zł

 

zakończono

 

Przebudowa sieci energetycznej wraz 
z budową oświetlenia ulicznego

Przedsiębiorstwo Projektowo 
–

 

Usługowe Robót Elektro-
Energetycznych, 
Ogólnobudowlanych i 
Geodezyjnych 

 

„Grupa-Projekt”

 

385

 

276,98 zł

 

30.04.2012r

 

Przebudowa i budowa drogi gminnej 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej or az przebudową sieci 
wodociągowej

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych 

 

Sp. z o.o.
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510

 

837,81 zł

 

31.05.2012r

 

Kolejne zadanie, którego zakończenie 

nastąpi 28.02.2011r. jest współfinanso-

wane ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach 

działania: Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej. „Rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskie-

go w gminie Nowe Brzesko” tak brzmi pełna 

nazwa inwestycji, na którą Gmina pierwot-

nie otrzymała dofinansowanie w wysokości 

4 000 000,00 zł (75 % kosztów kwalifiko-

wanych). Po dwóch przetargach wartość 

robót przedstawia się następująco:

Nazwa części zadania Wykonawca Wartość brutto 
umowy 
podpisanej po 
przetargu

 
Termin 
wykonania

Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z prz ykanalikami w 
ciągu ul. Św. Huberta w Nowym Brzesku 

 
EKOKANWOD 
Czyszczoń i Półtorak sp.j.

 1

 

694940,02 zł

 

11.02.2012r.

Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo -
gospodarczych z pompownią sieciową 
ścieków z rurociągiem tłocznym, 
budynkiem agregatu prądotwórczego z 
wodociągiem do pompowni i zasilaniem 
energetycznym, drogą dojazdową do 
pompowni oraz przekładką kolidującego 
wodociągu, przesklepieniem rowu i 
budową przepustu kanalizacji deszczowej 
w rowie.” 

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych GEO  

2
 

971
 

904,46 zł
 

31.01.2013r.

Przedstawiając powyższe informacje takimi jak nadzór inwestorski i przygotowa- przyczyniły się do znacznej poprawy stanu 

zaznaczamy, iż oprócz kosztów dotyczących nie dokumentacji technicznej, to 251 288, 96 naszych dróg gminnych, łączna długość 

robót budowlanych ponoszone są również zł brutto, kwota dofinansowania stanowi odbudowanych i zmodernizowanych dróg    

koszty nadzoru inwestorskiego, koszty spo- 75% kosztów kwalifikowanych. W ramach za- w 2011 r., to ok. 3200 m. Uważamy, iż 2011 r. 

rządzania dokumentacji i koszty osobowe. dania wokół Środowiskowego Domu Samo- pod względem inwestycji drogowych był dla 

pomocy i świetlicy wiejskiej między innymi: nas bardzo pomyślny, gdyż otrzymaliśmy 

Ostatnim zadaniem, które udało się nam utworzono alejki, zakupiono i zamontowano łącznie 3 promesy z Ministerstwa Spraw 

zrealizować w bieżącym roku jest projekt elementy małej architektury, wyposażono Wewnętrznych i Administracji na usuwanie 

pn.„Stworzenie infrastruktury sprzyjającej plac zabaw, utworzono miejsca parkingowe, skutków powodzi w infrastrukturze komu-

aktywnemu wypoczynkowi i integracji spo- zamontowano wiaty przystankowe dokona- nalnej. 

łecznej w centrum wsi Gruszów-etap I”. W roku 2011 wykonaliśmy także prace no remontu zatok, nasadzono nową zieleń, 

Został on zrealizowany w ramach działania polegające na naprawie dróg w zakresie wykonano warzywniak. Wykonawcą robót 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zasypania dziur kamieniem, utwardzaniem, była firma „PROBUD” Zakład Usług Budo-

w zakresie operacji odpowiadających warun- zbieraniem i usypywaniem poboczy. Z pozoru wlano – Projektowych.

kom przyznania pomocy w ramach działania prace te wydają się być drobne i mało istot-

„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW       ne, gdyż nie gwarantują trwałości i pozbycia 2. Inwestycje drogowe
na lata 2007 – 2013. Wartość robót po prze- się na dłużej problemu wynikającego z ich 

prowadzonej procedurze przetargowej bardzo szybkiej eksploatacji. Jednakże Dobiegły końca ostatnie już w tym roku 
wyniosła 236 748, 96 zł, a wartość całej działania te, to również koszty własne gminy.kalendarzowym inwestycje drogowe, które 
inwestycji wraz z pozostałymi kosztami 

Inwestycje w 2011 r. 
 podsumowanie

Referat inwestycji
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Publikacja 
STRAŻACY ZIEMI PROSZOWICKIEJ
Zapraszamy do zakupu publikacji Strażacy Ziemi Proszowickiej ,  w której możemy przeczytać o  historii 
jednostek OSP z naszej Gminy oraz o ich działalności  wczoraj  i dziś. Publikacja jest zbiorem fotografii             
i wiadomości dotyczących jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych  z terenu powiatu proszowickiego w 
tym  także jednostek OSP Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Na stronnicach książki opisano : OSP Hebdów,    
OSP Kuchary, OSP Majkowice, OSP Mniszów-Kolonia, OSP Nowe Brzesko,  OSP Rudno Dolne, OSP Szpitary, 
OSP Śmiłowice.  Publikacja jest w twardej oprawie i liczy  311 stron. Mogą ją  Państwo nabyć w cenie           
50 złotych  za sztukę w Miejsko- Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00- 16.00.  
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„Czas na aktywność” 
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nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych       5 września w XII-wiecznym klasztorze 
i domów kultury, weekendowe nauki przedmał-w Hebdowie otwarte zostało 
żeńskie a wiele kolejnych wydarzeń przed nami.

Centrum Wiara i Kultura, 
którego założeniem jest, by stało się Korzystając z okazji nadchodzących Świąt Boże-

go Narodzenia pragniemy zaprosić wszystkich miejscem otwartym, przyjmującym 
mieszkańców Hebdowa, Nowego Brzeska i oko-Gości. 
lic na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 
25.12.2011 w godzinach 17.00-19.00 w Sali     

Stąd zrodziły się nowe funkcje klasztoru. W jego 
św. Norberta.

murach odbyły się już rekolekcje, warsztaty dla 

Centrum Wiara i Kultura

szarze postaw życiowych i zawodowych; rocznej pracy był udział w szkoleniach zawodo-Dobiega końca tegoroczna edycja pro-
· Umiejętności radzenia sobie w sytuacji stre- wych. Zakończone kursy i szkolenia zawodowe, jektu systemowego pt. „Czas na aktyw-
sującej które umożliwiły podniesienie lub zdobycie 

ność” realizowanego przez Miejsko – 
Od czerwca do października 2011 r. raz   n o w yc h  k w alifikacji zawodowych to:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w miesiącu odbywały się spotkania grupy  - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 
w Nowym Brzesku. Projekt współ- wsparcia, w ramach której uczestnicy uczyli się szkolenie trwało od 1 – 10 sierpnia 2011 r. 

jak sprawnie funkcjonować w otoczeniu spo- Zajęcia teoretyczne odbywały się w Hotelu finansowany jest ze środków Unii 
łecznym. Wśród beneficjentów zainicjowano Maria w Nowym Brzesku. Natomiast zajęcia Europejskiej w ramach Europejskiego 
postawy współpracy, wsparcia i otwartości praktyczne przeprowadzone zostały w Domu Funduszu Społecznego.
wobec siebie samego i wobec drugiego czło- Pomocy Społecznej w Pieczonogach.

W ramach projektu 16 Beneficjentów 
wieka. Próbowano zwiększyć świadomość    -  O p er at or  k oparko – ładowarki – kurs trwał      

Ostatecznych wzięło udział w następujących 
w obszarze postaw jakie prezentują w życiu od 11 lipca do 31 sierpnia 2011 r. Zakończony zo-

zajęciach.
osobistym. Celem spotkań było wzbudzenie   s ta ł e g zaminem państwowym. Zajęcia odbywały 

W dniach od 28 marca do 1 kwietnia odbyły się 
w uczestnikach do podejmowania świadomej się w firmie „AGROSPRZĘT” w Krakowie.

spotkania w ramach „Treningu kompetencji          
aktywności w życiu osobistym oraz na rynku Z ankiet przeprowadzonych z beneficjentami 

i umiejętności społecznych”. Osoby uczestniczą-
pracy. projektu wynika, iż uczestnicy są zadowoleni       

ce w szkoleniu pozyskały wiedzę i umiejętności 
W dniach od 21 – 25 października 2011 r. z udziału w projekcie. Ponadto troje uczestników 

założone w celach tj.:
odbyły się zajęcia „Treningu pracy”, których po odbytych szkoleniach znalazło pracę.

· Wiedzę w zakresie: komunikacji interperso-
głównym celem było przekazanie wiedzy i wy- W 2012 roku odbędzie się ostania edycja 

nalnej, asertywności, radzenia sobie z trudnymi 
pracowanie umiejętności odnalezienia się projektu. W związku z tym osoby znajdujące się 

sytuacjami w życiu osobistym;
beneficjentów w bieżących warunkach rynku w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, pozo-

· Podstawowe umiejętności bycia asertyw-
pracy. stające bez pracy, chętne zdobyć nowe doświad-

nym i innych umiejętności społecznych;
Wyżej wymienione szkolenia odbywały się   cz en ia  z aw o dowe proszone są o kontakt z Miej-

· Zainicjowanie tworzenia postawy asertyw-
w Hotelu Maria w Nowym Brzesku. sko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

nej, postawy współpracy i otwartości wobec 
Dla beneficjentów projektu systemowego w Nowym Brzesku.

drugiego człowieka;
bardzo ważnym i znaczącym elementem cało-       MGOPS Nowe Brzesko

· Zwiększenie świadomości uczestników w ob-

„Czas na aktywność” 
– projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku

"Gazeta Nowobrzeska" - magazyn samorządowy Gminy i Miasta  Nowe Brzesko . Adres redakcji: MGCKiP, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Piłsudskiego 17a,                   

tel: (012) 385-29-44 ,  e-mail: gckip@nowe-brzesko.iap.pl  Skład 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 artykułów i zmiany tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń                

i reklam. Gazeta Nowobrzeska należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
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Co  nowego  

Londyn. 

zjalna w IV Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Jan Paweł II – Człowiek Mod-

Głównymi celami wycieczki było nie tylko litwy” 

zwiedzenie miejsc znanych nam z pocztó- W piątek 18 listopada 2011 r. w finale Po-

wek, okładek zeszytów, programów tele- wiatowego Konkursu Recytatorskiego                               

Gimnazjum  im. Bohaterów Ziemi wizyjnych czy też książek, ale też zmierzenie im. L.H. Morstina - Weronika Pasek z III  klasy 

Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku w roku się z żywym angielskim w realnych sytu- Gimnazjum z Nowego Brzeska zdobyła                       

szkolnym 2011/2012 rozpoczęło acjach. Wyjazd ten  był dla uczniów nie tylko I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych. 

współpracę z Hospicjum Św. Łazarza formą wycieczki krajoznawczej, lecz również Weronika zakwalifikowała się także do 

w Krakowie. testem ich umiejętności posługiwania się Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem    

Już we wrześniu na rzecz Hospicjum przeka- językiem angielskim. Zwiedziliśmy m.in. Pa- „O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach. 

zaliśmy kwotę 1000zł uzyskaną z aukcji prac łac Buckingham, London Eye, Downing 

Bierzemy udział w Konkursie literackim i plas-plastycznych wykonanych przez uczniów na- Street, National Gallery, China Town, 

szej szkoły. Kolejnymi inicjatywami w ramach Muzeum  Madamme  Tussaud. tycznym: „Kazimierz - miejsce na Ziemi, 
tej współpracy było: utworzenie przyszkol- Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach wieści z podwórek i zaułków organizowanym 
nego ogrodu żonkilowego i włączenie  się    o ra z zawodach sportowych  i osiągają przez Staromiejskie Centrum Kultury Mło-
w małopolski  program „Pola Nadziei 2012”, sukcesy: dzieży w Krakowie, w Konkursie Fotogra-
udział uczniów w Kweście Październikowej  I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Chłopców ficznym "Energia elektryczna  w obiektywie" 
na Rynku Głównym w Krakowie poprzez zorganizowanym w Proszowicach ku czci gen. organizowanym przez firmę „Tauron” oraz     
wspólne kwestowanie z Wolontariuszami   Bo lesława Nieczuli – Ostrowskiego w 67. w Konkursie na Pracę Pisemną w X edycji   
na rzecz Hospicjum, poprowadzenie Kwesty rocznicę Utworzenia Rzeczpospolitej Party-

„Jak bronić gospodarki Polski przed 
Listopadowej na Cmentarzu Parafialnym   za nc ki ej . 

„importem kryzysu” z innych krajów?” Udział 
w Nowym Brzesku, z której dochód w kwocie II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziew-

biorą uczniowie z klasy III b: Weronika Pasek, 
1340,01 zł również przeznaczyliśmy na Hos- cząt w Proszowicach. 

Jakub Śleboda, Dariusz Piekarz. 
picjum. Uczniowie wysłali też prace literackie I miejsce w drugiej rundzie eliminacyjnej 

W tym roku szkolnym otrzymaliśmy 
na temat „Sens pomagania” na konkurs or- Coca-Cola Cup 2012 w kategorii drużyn 

Certyfikat „ Szkoła bez przemocy”, ganizowany przez Hospicjum. chłopców, 16 listopad 2011r.
mamy również Certyfikat „ Szkoła promująca W naszym Gimnazjum działa wiele kół I miejsce w Powiatowych Zawodach Piłki 
bezpieczeństwo” na lata 2010-2012. W obu zainteresowań, m.in. fotograficzne, filmo- Nożnej Chłopców. Zwycięska drużyna grała                   
programach nadal bierzemy udział i staramy we, plastyczne, a także „Klub Miłośników w składzie: Bartłomiej Kudelski, Sebastian 
się  o przedłużenie otrzymanych wyróżnień. Krakowa” Oraczewski, Wojciech Przybył, Szymon 
Uczestniczymy w akcjach ekologicznych: - zwiedzamy  ciekawe,  nieodkryte miejsca    G orzałczany, Kamil Dziwiszewski, Norbert 
„Sprzątanie Świata”, zbiórka zakrętek, w Krakowie oraz „Koło Europejskie” - wy- Czaja, Kamil Laskowski, Piotr Niciarz, Dariusz 
baterii a także zużytych telefonów.  jeżdżamy do Londynu. I tak w  dniach 16-20 Trzepałka, Bartosz Świętek.

listopada 2011 roku  grupa 9 uczniów   II  N ag r od a  d la  S y lwii Nagielskiej z - Zespołu 
Na zdjęciu: Młodzież z Gimnazjum w Nowym z naszej szkoły w ramach Koła Europejskiego Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w No-

Brzesku w Londynie.odwiedziła stolicę Wielkiej Brytanii - wym Brzesku w kategorii młodzież gimna-

Kółko szachowe
Miejsko Gminne Centrum Kultury          
i Promocji w Nowym Brzesku zaprasza 
dzieci i młodzież, które chciałyby 
nauczyć się lub doskonalić swoje 
umiejętności gry w szachy na spot-
kanie Kółka Szachowego, w każdy 
czwartek o godzinie 15.30. Zajęcia pro-
wadzi Pan Przemysław Gołębiowski.

w  naszym  
gimnazjum?
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nia się i promocji za granicą.

Nasza szkoła jest przyjazna dziecku 

nie tylko dlatego, że dbamy o kształto-

wanie młodych umysłów i charakterów. 
Jej wygląd cały czas się zmienia – budynek było podziwiać poloneza wykonanego przez Troszczymy się także o ich bezpieczeństwo. 
rozrasta się i ubogaca dostosowując do uczniów klas trzecich. Dzieci przepięknie 

nowoczesnych europejskich standardów. prezentowały się w strojach z epoki i muzyce Wszechstronne działania w tym zakresie 
Mamy nową salę gimnastyczną, przyjazny Wojciecha Kilara. zostały dostrzeżone poprzez uzyskanie Certy-
dzieciom plac zabaw, sprzyjające zajęciom na Oprócz projektów skierowanych do uczniów, fikatu "BEZPIECZNA SZKOŁA”. (Wręczanie 
świeżym powietrzu boisko szkolne do w naszej placówce realizowany jest projekt certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeń-
koszykówki, sale wyposażone w sprzęt nie- COMENIUS 2011-2013 pod hasłem: „Różni,  stwo” odbywa się w ramach Zintegrowanej 
zbędny do zdobywania wiedzy i rozwijania a jednak tacy sami!!!”. Jest on skierowany    Polityki Bezpieczeństwa. Małopolskiego 
dziecięcych zainteresowań. Z radością do nauczycieli z różnych krajów, m.in:      Komendanta Policji).  
czekamy na rozpoczęcie prac związanych z Polski (Nowe Brzesko), Portugalii, Czech, Lit-

zaplanowaną na  2012 rok  termomoderni- wy i Turcji. Projekt jest wielką szansą pozna- Nasza Szkoła dba także o dobrą 
zacją szkoły. Nasza kadra nauczycielska nie- nia się i integracji nauczycieli w ramach współpracę z Rodzicami.
ustannie podnosi swoje kwalifikacje zawo- Środków Europejskiego Funduszu Społe-

dowe poprzez udział w różnorodnych cznego. Celem głównym projektu jest Oprócz regularnych spotkań z Wychowawca-
szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach poznanie kultury, tradycji regionu, a przede mi poszczególnych klas odbyła się ostatnio 
podyplomowych. Na zajęciach lekcyjnych wszystkim systemu edukacji poszczególnych konferencja z psychologiem na temat 
korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycz- państw biorących udział w projekcie. W radzenia sobie z emocjami. Problematyka 
nych (komputery, tablice multimedialne). dniach: 12.10-18.10. 2011 r. pięciu nauczy- spotkania została wcześniej ustalona przez 

cieli naszej szkoły uczestniczyło w pierwszym Rodziców na wrześniowych wywiadówkach. 
Chętnie angażuje się także w projekty wyjeździe do rybackiej miejscowości Setubal Staramy się, aby nasi Rodzice byli na bieżąco 
unijne umożliwiające rozwój w Portugalii. W czasie spotkania przedstawi- informowani o postępach w nauce i zacho-
zainteresowań dzieci. ciele poszczególnych szkół zaprezentowali waniu ich pociech. Służymy także fachową 

swoje placówki korzystając z najnowszej pomocą w sytuacjach trudnych, wymagają-
 W tym roku szkolnym realizowany jest   te c hn o lo g ii  in formacyjnej (tablice multime- cych konsultacji z psychologiem, pedago-
w naszej szkole projekt „Azymut na dialne, prezentacje komputerowe). Przy- giem lub innymi specjalistami.
wszechstronną edukację”. Dzięki niemu bliżone zostało położenie szkół w regionie, 

wzbogaciliśmy się o ciekawe pomoce dy- ich historia, uczniowie i nauczyciele, naj- Opisana działalność skutkuje sukcesami        
daktyczne, a nasi uczniowie zdobywają i po- ciekawsze wydarzenia z życia placówki. w konkursach przedmiotowych oraz utrzy-
szerzają wiedzę i umiejętności na interesu- Portugalscy nauczyciele bardzo chętnie mujących się wysokich wynikach na spraw-
jących zajęciach i wycieczkach. Z kolei biorąc oprowadzali uczestników projektu po tam- dzianach zewnętrznych.
udział w europejskim projekcie „Owoce w tejszej szkole, przedstawiali zasady funkcjo-

szkole” możemy zadbać o zdrowie naszych nowania systemu oświaty, opowiadali o suk- Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają 
dzieci dostarczając im wartościowych „prze- cesach i trudnościach wynikających ze specy- się do rozwoju naszej placówki i dbają o jej 
kąsek” (owoców, warzyw) i soków najwyższej fiki tamtego regionu. Podkreślić należy,         dobre imię. 
jakości. że wszystkie prezentacje, konwersacje, cała 

dokumentacja wymagała znajomości języka Wszystkim Przyjaciołom Naszej Szkoły 
Kształtując ducha patriotycznego angielskiego. Stwarzało to doskonałą okazję życzymy zdrowych, pogodnych i rodzinnych 
organizowane są okolicznościowe apele do wykorzystania i rozwijania posiadanych Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech cały 
z okazji ważnych świąt państwowych. przez nauczycieli umiejętności językowych. zbliżający się Nowy 2012 Rok opromienia 

Dzięki zdobytym doświadczeniom, nawiąza- blask Betlejemskiej Stajenki, a wszelkie 
Na uwagę zasługuje tutaj chociażby uro- nym kontaktom, przychylności władz lokal- dobre działania wspiera Boża Dziecina.
czystość Święta Narodowego Niepodle- nych, pracy i zaangażowaniu nauczycieli 

głości, na której oprócz pieśni narodowych    n a s z a szkoła i Gmina Nowe Brzesko będzie Grono Pedagogiczne 
i utworów wielkich polskich poetów można miała niepowtarzalną okazję zaprezentowa-

 Placówka od pokoleń 
wpisana w krajobraz Ziemi Nowobrzeskiej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku 
jest placówką od pokoleń wpisaną 
w krajobraz Ziemi Nowobrzeskiej. 
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Dobiega prawie „półmetek” realizowanego sprawę, że wielu naszych uczniów nie byłoby dla uczestników tego Projektu. Mamy możli-
w naszej szkole  i jednocześnie gminie projektu stać na opłacenie takich lekcji bez oferty wość doskonalić własny warsztat pracy oraz 
Azymut na wszechstronną edukację. Nadszedł Projektu. Wielu szkół nie stać na wynajęcie nabywać umiejętności organizowania nauki 
czas na pewne przemyślenia…  Jestem przeko- profesjonalnych instruktorów dla swoich pod- poprzez zabawę, ciekawe zajęcia aktywizujące, 
nana, że projekt  spełnia oczekiwania uczniów     o piecznych.  Dodatkowo w nagrodę za aktywne w małych zespołach. I co najważniejsze; odczu-
i ich rodziców, nauczycieli oraz szkoły jako insty- uczestnictwo nasi  uczniowie wyjeżdżają na wamy, że dzieciaki uczestniczą w tych zajęciach   
tucji organizującej ten projekt. Oferta Projektu wycieczki po Polsce. Każda wycieczka proponuje z przyjemnością, nie z obowiązku.                                                                                                 

A szkoła? Szkoła z pewnością uzyskuje lepsze zakłada m.in. wyrównywanie szans edukacyj- ciekawą ofertę rekreacyjno-turystyczną również 
efekty pracy nauczyciela z dziećmi. Zyskuje mo-nych dla dzieci potrzebujących pomocy, terapię nieodpłatnie – po prostu za darmo! Czyż to nie 
żliwości prowadzenia zajęć dodatkowych i atrak-z pedagogiem szkolnym oraz rozwijanie zainte- same bonusy!  Super oferta Projektu…     

                                                                                            c  y  jnych bez kosztów własnych. Miło jest praco-resowań matematyczno-przyrodniczych, języ-
Myślę, że i rodzice zmienili sposób patrzenia wać z wykorzystywaniem bogatej oferty po-kowych, sportowych, komunikacji multimedial-
na szkołę, dzięki ciekawej ofercie edukacyjnej mocy dydaktycznych; najnowszych tablic multi-nej i tanecznych. Aktywne uczestnictwo naszych 
zaproponowanej ich dzieciom. Wystarczy medialnych, elektronicznego mikroskopu, ka-uczniów daje im szansę na rozwijanie własnych 
tylko chcieć, poświęcić czas poza lekcjami mery i aparatów fotograficznych itp. Wiele potencjałów intelektualnych i artystycznych.
i przyjść! Poprzez ciekawie organizowane i prowadzo- atrakcyjnych pomocy przedstawia też oferta 

ne zajęcia,  budują dalszą motywację do nauki. „ pracy z językiem angielskim.                                                                                             
I między innymi, realizując ten Projekt odczuwa-W szkole już nie jest nudno”. Pod okiem nauczy- A teraz coś o nas, nauczycielach biorących 
my dużą satysfakcję bycia nauczycielem. Na-cieli, biorących udział w Projekcie dzieciaki ko- udział w tym Projekcie. To dla nas nowe i cie-
uczycielem, który przedstawia bogatą ofertę rzystają z bogatego (a jednocześnie drogiego) kawe wyzwanie edukacyjne. Wyjście do naszych 
swojemu uczniowi i to w tak małej miejscowo-zestawu środków dydaktycznych. Chętni ko- uczniów poza schemat typowych lekcji, poza 
ści, jaką są Sierosławice.rzystają z bezpłatnej  nauki tańca pod okiem rutynę. Wykorzystywanie interesującej i bogatej 

profesjonalnego instruktora. Zdajemy sobie oferty pomocy dydaktycznych, przeznaczonych 

KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU 
W ZGODZIE Z POLSKIMI ODKRYWCAMI I PODRÓŻNIKAMI

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz postaci: prof. Stefana Banacha – matematyka Uniwersytetu Lwow-
Gimnazjum im. Polskich Odkrywców i Podróżników – tak brzmią skiego, Karola Olszewskiego – chemika, Pawła Strzeleckiego – od-
obecnie oficjalne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkolno – krywcy. Dobrze również pamiętać o tych, którzy pasję poznawania 
Gimnazjalnego w Sierosławicach. świata przelali na papier, czyli o A. Fidlerze, małżeństwie Centkie-
1 października 2011 r. odbyła się uroczystość nadania imion i wrę- wiczów. Wielkim podróżnikiem i odkrywca dusz ludzkich był Jan Paweł 
czenia sztandarów obu szkołom. Imiona i sztandary są oddzielne, II. Odkrywanie świata to również pokonywanie własnych słabości, 
ponieważ każda ze szkół podjęła starania w tym względzie jeszcze kształtowanie charakteru. Tu pięknie komponuje się postać Janka 
wtedy, gdy w Sierosławicach nie istniał Zespół. Meli.
Decydując się na wybór imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu   M a m y  n ad z ie ję, że oprócz zaszczepienia pasji poznawczej i wiedzy, 
dla Szkoły Podstawowej, chcieliśmy podkreślić, że wśród odznaczo- przyda się również znajomość języków obcych. Chcemy, aby ucznio-
nych Orderem osób znajdują się reprezentanci różnych poglądów wie naszej szkoły poczuli dumę z faktu, że Polacy to naród, który miał 
politycznych, wyznawcy różnych religii. Tym, co ich łączy jest idea swój udział w odkrywaniu świata.
czynienia dobra, niesienia pomocy słabszym, bezbronnym. Dzielenie Posiadanie imienia sprawia, że szkoła uzyskuje swoją indywidualność   
się sercem, wiedzą, umiejętnościami, talentami oraz dobrami i tożsamość. Swoje działania wychowawcze może oprzeć na warto-
materialnymi. Chcemy uczyć się wzajemnie, jak nieść radość i pomoc ściach potwierdzonych życiem i działalnością patrona. Wybrane 
drugiemu człowiekowi. Dzielic się z innymi tym, co najlepsze. imiona są odpowiedzią na hasło, które towarzyszy nam od dnia 
Imię, które nosi Gimnazjum, czyli Polskich Odkrywców i Podróżników, otwarcia szkoły: „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni”. 
pozwoli młodzieży poznać osiągnięcia naukowe, publikacje związane Grono pedagogiczne 
z odkrywaniem świata tych wszystkich Polaków , których nazwiska 

Na zdjęciu: Wręczenie sztandarów dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu powoli odchodzą w zapomnienie. Należałoby przypomnieć choćby  
Uśmiechu oraz Gimnazjum im. Polskich Odkrywców i Podróżników .

Nauczyciel realizujący projekt.
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Integracja 
hasłem Światowego Dnia Życzliwości

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczął się od sukcesów w indywidualnych powiatowych biegach przełajowych.

W rywalizacji szkół podstawowych na czternastu reprezentantów szkoły z Sierosławic aż ośmioro za-

kwalifikowało się do kolejnego etapu.

Następne zwycięstwo to drużynowy IV Sztafetowy Bieg Przełajowy ku Czci Gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego 

w kategorii szkół podstawowych. Należy podkreślić, że uczniowie  z Sierosławic pokonali 9 innych szkół z naszego 

powiatu.

Gimnazjaliści startujący w tym samym czasie w swojej kategorii wiekowej zajęli trzecie miejsce.

W Proszowicach w dniu 8.11.2011 r. zostały rozegrane Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Święta Nie-

podległości. W zawodach udział wzięło 10 zespołów. Drużyny podzielono na dwie grupy, w których zostały 

rozegrane mecze systemem „ każdy z każdym”. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do półfinału.   

W kolejnym etapie rywalizowały między sobą zespoły z Kościelca, Sierosławic, Koszyc i Proszowic. W walce o finał 

nasi zawodnicy pokonali Kościelec 1:0, a Koszyce uległy drużynie z Proszowic 0:2. W spotkaniu o 3. miejsce zespół 

z Kościelca  pokonał Koszyce 2:0. Finał był natomiast rewanżem za pojedynek grupowy, w którym zawodnicy         

z Proszowic pokonali naszych chłopców 4:2. W decydującym meczu  młodzi piłkarze z Sierosławic grający               

z niesamowitą determinacją pokonali faworytów turnieju drużynę z Proszowic 1:0. Zwycięstwo w etapie 

powiatowym awansowało do rozgrywek rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Mieliśmy być reprezentantami 

powiatu  podczas turnieju w Krzeszowicach. Radość uczniów była ogromna.

Niestety, ponieważ etap rejonowy odbył się wcześniej, niż etap powiatowy  nie dane było nam sprawdzić się        

w turnieju rejonowym. Młodzi piłkarze poczuli się bardzo zawiedzeni. S
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Dnia 21 listopada 2011r. w Zespole Szkolno – To szczególne wydarzenie wpisane w Świa- ucznia poszczególnych klas, nauczyciela i pra-

Gimnazjalnym w Sierosławicach odbyło się towy Dzień Życzliwości wzbudziło wiele cownika Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

spotkanie integracyjne z okazji Światowego radości i spontanicznej zabawy. Wspaniałym oraz wręczenie nagród w postaci dyplomów    

Dnia Życzliwości i Pozdrowień.  Na tę szkolną pomysłem okazał się „Taniec belgijski”, któ- i słodkich upominków.  

uroczystość pani Agnieszka Tarnowska, bę- rego dzieci zdrowe uczyły uczniów niepełno- W związku z obchodami Światowego Dnia 

dąca organizatorem spotkania we współpra- sprawnych. Zadziwiająca była łatwość Życzliwości i Pozdrowień, uczniowie Szkoły 

cy z panią Beatą Zimny zaprosiła uczniów zawierania znajomości i umiejętność wspól- Podstawowej w Sierosławicach, pod prze-

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Ja- nego uczenia się. Uczniowie w sposób na- wodnictwem p. Dominiki Sekuły-Łysek, włą-

na Twardowskiego w Bochni. turalny i bezproblemowy pokonują bariery czyli się w akcję pt. „Marzycielska Poczta”. 

wynikające z niepełnosprawności. Potrafią Celem spotkania było wdrażanie uczniów W efekcie powstało kilkadziesiąt kolorowych 

znaleźć wspólny język w trakcie tańca, niepełnosprawnych jak i zdrowych do nawią- i pełnych najcieplejszych pozdrowień kartek 

śpiewu i zabawy.  zywania pozytywnych kontaktów z otocze- oraz listy skierowane do ciężko chorych 

niem oraz uświadamianie, że „więcej nas dzieci. Chcielibyśmy, aby nie był to tylko je-

łączy niż dzieli”. Szkoła w Sierosławicach współpracuje dnorazowy epizod, ale całoroczna idea 
z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym niesienia pomocy i wsparcia chorym dzie-Uczniowie Zespołu w Sierosławicach 
nie od dziś. ciom, dlatego planujemy przeprowadzenie przygotowali program artystyczny pod 

 „Uśmiechem do mnie mów”. podobnej akcji przed świętami Bożonaro-hasłem  
Nauczyciele niejednokrotnie prezentowali dzeniowymi i Wielkanocnymi.Śpiewając i recytując przedstawili uczestni-
prace dzieci niepełnosprawnych przy okazji kom spotkania historię narodzin tego święta    Serdeczne podziękowania składamy sponso-
świąt okolicznościowych. Do spotkania do-i jego znaczenie. rom, którzy rzeczowo i finansowo wsparli 
szło po raz pierwszy i już dziś wiemy, że nie   spotkanie integracyjne. (Małgorzata Potrze-Wychowankowie Szkoły z Bochni uświetnili 
po raz ostatni. Pozytywne emocje towa- bska Firma Dan Dav z Zielonej, delikatesy uroczystość swoimi umiejętnościami muzy-
rzyszące temu spotkaniu tak wyraźnie ma- Paleo, Goldi, Euro z Nowego Brzeska, sklep czno – tanecznymi podczas występu Zespołu 
lujące się na twarzach uczniów, utwierdziły Grosik, sklep spożywczy pana Jana Proso-„Krakowiak”. Przy akompaniamencie akorde-
nas w przekonaniu słuszności organizacji wicza z Uścia Solnego oraz  hurtownia „Miś”   onu przypomnieli uczniom, rodzicom i na-
tego typu imprez. z Bochni) uczycielom ludowe pieśni i tańce.    
W trakcie uroczystości nastąpiło również  Agnieszka TarnowskaUczniowie obu szkół okazali dużą otwartość    
rozstrzygnięcie konkursu na najżyczliwszego i życzliwość we wzajemnych relacjach. Beata Zimny

Krzysztof Madejski
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Wygrany konkurs !!! 

W listopadzie odwiedziłam gospodarstwo państwa 
Kłębków w Gruszowie, gdzie miałam okazje poroz-
mawiać z Panią Mariolą Kłębek. Rozmawiałyśmy o te-
gorocznych żniwach, które dla państwa Kłębków w tym 
roku okazały się owocne.  „Niewątpliwie duże znaczenie 
w tegorocznych zbiorach odegrała słoneczna pogoda, 
która ułatwiła nam jak i wszystkim okolicznym rolnikom 
zbiory. Pamiętam miniony rok gdzie przeważały dni 
deszczowe. Deszcz utrudniał wjazd maszyn rolniczych     
w pole. Powodował także, że ciągniki czy też kombajny 
grzęzły w polu a zebrane plony, w naszym przypadku 
kukurydza, wymagała dłuższego procesu suszenia.”- 
wspomina pani Mariola. 

Warto w tym momencie  zaznaczyć, iż Państwo Kłębek, 
w tym roku posiadali obszar 210 hektarowy, obsiany 
różnymi odmianami kukurydzy.  

Niewątpliwie pogoda w pracy rolnika odgrywa kluczową 
rolę. Jednak nie tylko ona wpływa na końcowy bilans 
zysków i strat jaki na koniec żniw przeprowadza rolnik. 
„ Trzeba przyznać, że pogoda sprzyja tegorocznym zbiorą 
ale przed żniwami bardzo spadła cena zbóż- obecnie 600 
złotych za tonę kukurydzy jest to cena gorsza w porów-
naniu z ubiegłoroczną. Wzrosły natomiast dość znacząco  
ceny paliw. Musimy przez to większe nakłady finansowe 
przeznaczyć na gaz, który wykorzystujemy do suszenia 
kukurydzy i paliwa, które zasilają maszyny rolnicze.”- 
dodaje Pani Kłębek. 

Widzimy więc, że na to czy dany sezon dla rolnika będzie 
udany - wpływ ma wiele czynników. 

Tegoroczne zbiory dla rolników z Naszej gminy są owocne 
ale w porównaniu choćby z rokiem ubiegłym na pewno 
gorsze pod względem zarobkowym- wysoka cena paliw a 
niska cena rynkowa zbytu zbóż. „Posiadając już kilku-
letnie doświadczenie mogę powiedzieć, że każdy rok jest 
inny. Nie można niczego przewidzieć. W jednym roku się 
straci w drugim zarobi. Tak jak już wcześniej 
wspomniałam wpływa na to wiele czynników a w gospo-
darstwo trzeba cały czas inwestować. W sierpniu zaku-
piliśmy siewnik a obecnie czekamy na pozytywne roz-
patrzenie wniosku, który złożyliśmy na kombajn.”- doda-
je Pani Mariola. Na przykładzie gospodarstwa, które 
prowadzą Państwo Kłębek można z pełną świadomością 
stwierdzić, że prowadzenie gospodarstwa rolnego jest 
bardzo ciężką pracą każdego dnia i niekończącą się inwe-
stycją . Jednak jest to praca dająca ogromną satysfakcję    
i pozostawiająca.                                              Anna Musiał

Na zdjęciu gospodarstwo Państwa Kłębek w Gruszowie.
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Szkoła Podstawowa w Mniszowie  we  wrześniu

 i październiku 2011 roku brała udział w konkursie 

„Odblaskowa szkoła”. 

Konkurs  ten został zorganizowany przez Małopolski Urząd Marszałkowski, 

Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu 

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty 

w Krakowie. Celem konkursu, w którym uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny 

udział  było zwiększenie i poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szko-

ły. Ponadto niezwykle istotnym i ważnym elementem konkursu było zwrócenie 

uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez 

dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych, jak również promowanie inicjatyw 

ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Na podstawie sprawozdań uczestników konkursu przesłanych w regulaminowym 

terminie do WRD KWP w Krakowie i opinii Naczelników Wydziału Ruchu Drogo-

wego właściwych miejscowo Komend Powiatowych przyznano poszczególnym 

szkołom punkty konkursowe.  Pierwsze miejsce w  województwie małopolskim 

zajęła Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Mniszowie, która jednocześnie 

została wyróżniona jako najlepsza szkoła w powiecie proszowickim. Nasza szkoła 

pokonała 258 szkół z całej Małopolski, które złożyły sprawozdania z przebiegu 

konkursu.

W czasie trwania konkursu w szkole zostało przeprowadzonych  wiele 

działań mających na celu wyedukowanie uczniów na  właściwe i  bez-

pieczne uczestniczenie w ruchu drogowym.  

Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i zawieszki odblaskowe, odbyło 

się szereg lekcji poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z dróg oraz konkurs, 

który sprawdzał wiedzę uczniów ze znajomości przepisów ruchu drogowego. 

Uczniowie mieli spotkanie z policjantem, przeprowadzona została akcja „Jabłko 

czy cytrynka”, oraz odbył się „Odblaskowy marsz” z hasłami propagującymi 

bezpieczne poruszanie się po drogach. Na zakończenie konkursu uczniowie 

uczestniczyli w "Odblaskowym pikniku", podczas którego podsumowano 

działania, które były realizowane na terenie szkoły. Uczniowie otrzymali nagrody 

za udział w licznych konkursach.

Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość 

uczniów jako uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich 

bezpieczeństwo na drogach. Działania konkursowe wykazały, że szkoła nie tylko 

uczy ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych

Renata Regnowska 
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myk”, w którym profesjonalną opieką zostały unijnych.Projekty 
objęte także dzieci niepełnosprawne. Od stycznia br. rozpoczęliśmy wdrażanie 

Od 1 sierpnia 2009r. nasza Gmina rozpoczęła 
Ponadto dla dzieci uczęszczających do nowe- kolejnego projektu pn. „Azymut na 

realizację pierwszego projektu współfinan-
go oddziału są prowadzone specjalistyczne wszechstronną edukację” współfinansowa-

sowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
dodatkowe zajęcia a wszystkie przedszkolaki nego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

mach Programu Operacyjnego Kapitał 
zrekrutowane do projektu z Klubu i „Promy- Europejskiego Funduszu Społecznego, Pod-

Ludzki. Był to projekt pn.  „Gmina Nowe 
ka” są objęte pomocą pedagoga i logopedy    działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans eduka-

Brzesko Przyjazna Dla Rodziców i Dzieci”        
a także biorą udział nieodpłatnie w wyciecz- cyjnych uczniów z grup  o utrudnionym 

w ramach którego uruchomiono w Gminie 
kach integracyjnych pn. „Tęczowy Plecak”. dostępie do edukacji oraz zmniejszanie  

dodatkowe przedszkole pn. „Klub dla malu-
Ostatnia tego typu wycieczka miała miejsce różnic w jakości usług edukacyjnych.

chów” przy Szkole Podstawowej w Mniszo-
29 listopada na przedstawienie teatralne do Projekt ten to program rozwojowy trzech 

wie. Jego realizacja zakończyła się 31.07. 
Pałacu w Śmiłowicach. Gdzie przedszkolaki szkół podstawowych, który obejmuje 

2011 r. ale na szczęście nie skutkowało to 
wśród przepięknie odrestaurowanych sal dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyrów-

zamknięciem przedszkola, gdyż od 2009 r. 
pałacowych mogły obejrzeć przedstawienie nawcze, rozwijające kompetencje kluczowe 

takich projektów ukierunkowanych na roz-
teatralne i zjeść podwieczorek. oraz usługi pedagogiczno-psychologiczne dla 

wój edukacji w naszych szkołach i przedszko-
Adaptacje oddziałów do potrzeb przedszko- dziewcząt i chłopców od klasy I aż po klasę VI. 

lach jest więcej toteż i edukacja stoi na 
laków, zakup nowoczesnych pomocy dydak- Celem głównym projektu jest wzmocnienie 

bardzo dobrym poziomie.
tycznych, zabawek, mebli, placów zabaw, atrakcyjności procesu kształcenia oraz jakoś-

Kolejny projekt pn. „Tęczowe przedszkolaki 
wynagrodzenia nauczycieli, pań z obsługi ciowa zmiana w funkcjonowaniu trzech szkół 

są zawsze uśmiechnięte” jest realizowany od 
oddziałów przedszkolnych otwartych w ra- podstawowych w Gminie Nowe Brzesko. 

1 sierpnia 2010r. i podobnie jak ww. projektu 
mach wspominanych projektów są finanso- Na  realizację projektu od stycznia 2011 r.     

jednym z celów jego realizacji jest zmniej-
wane ze środków unijnych w ramach do grudnia 2012 r. gmina otrzymała dofi-

szenie nierówności w stopniu upowszechnie-
realizowanych projektów. nansowanie w wysokości  950 275 zł.

nia edukacji przedszkolnej. W ramach reali-
Realizacja obu projektów przyczyniła się do W ramach projektu zakupiono nowoczesne 

zacji tego projektu było możliwe wydłużenie 
harmonijnego godzenia życia zawodowego    p omoce edukacyjne w tym tablice multime-

godzin funkcjonowania do 9 dziennie „Klubu 
i rodzinnego przez rodziców dzieci. Tym dialne. Prowadzenie zajęć przy tak bogatym    

dla Maluchów” w Mniszowie zatrudniając 
samym nasza gmina z 4 oddziałami przed- i zróżnicowanym zapleczu, także multime-

do opieki nad dziećmi dodatkowego nauczy-
szkolnymi i jednym integracyjnym w obu dialnym, uatrakcyjni przekazywanie wiedzy 

ciela oraz uruchamiając stołówkę wraz z pun-
przedszkolach może zapewnić opiekę  u c zn io m   i m  a  sz an s ę  umożliwić osiąganie 

ktem wydawczym posiłków a od 01.08. 2011 
i wszechstronny rozwój 120 dzieciom w przez nich lepszych wyników w nauce. 

r. do 31.07.2012r. przedłużenie działalności 
wieku 2,5 do 6 lat. Uczniowie zdobytą na zajęciach wiedzę 

Klubu o kolejny rok. Za pieniądze unijne 
 Dodatkowe nieodpłatne zajęcia z wykorzy- sprawdzają na nieodpłatnych wyjazdach 

otrzymane na realizację tego projektu 
staniem nowoczesnych pomocy dydaktycz- edukacyjnych, w październiku był to wyjazd 

wyremontowaliśmy także kolejny oddział     
nych mają przedszkolaki, uczniowie szkól do Planetarium w Chorzowie a w listopadzie 

w Przedszkolu w Nowym Brzesku pod uru-
podstawowych a nawet rodzice w ramach do parku Edukacyjnego w Ochabach.

chomienie oddziału integracyjnego „Pro-
prowadzonych prohjektów ze środków Wprowadzenie nowych metod nauczania, 
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, doświadczenie i nowe kwalifikacje zdobyte Gmina Koniusza z pieniędzy własnych. Klub otwartego konkursu ofert, przeprowadzo-
przez nauczycieli podczas realizacji projektu Dziecięcy Tęcza zostanie otwarty 1 stycznia nego na zasadach określonych w ustawie        
będą wykorzystane w dalszej pracy szkół,   2 0 1 2 r. w budynku po byłej szkole podsta- z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 
a realizacja projektu przyczyni się także do wowej w Ispini gdzie własnie zakończyły się publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. 
integracji społeczności szkolnych. gruntowne prace adptacyjne i trwaja odbio- Nr 234, poz. 1536). Otwarcie konkursu 
W sumie na rozwój oświaty w gminie ry. Tymczasowo dzieci zrekrutowane do tego zaplanowano na 5 grudnia 2011r. i od tego 
pozyskaliśmy dotychczas  2 942 959,27 zł Klubu przebywaja w punkcie zastępczym momentu będzie można składac w Urzędzie 
W kwietniu br. Gmina i Miasto Nowe Brzesko uruchionym w Przedszkolu w Świniarach. Gminy oferty na realizacje tego zadania.
podpisała umowę z Ministerstwem Pracy   P o na d t o w ramach ww projektu na poczatku Po wyłonieniu kandydatów na dziennych 
i Polityki Społecznej na realizację nowego nowego roku prace rozpoczną dzienni opiekunów zostaną oni skierowani na 
projektu pn. "Partnerstwo dla rodziny”.   op ie k unowie. szkolenie i zostanie ogłoszony regulamin 
Na blisko 175 wniosków złożonych w odpo- Zadanie to będzie polegało na zorganizo- rekrutacji rodziców chętnych do otrzymania 
wiedzi na ogłoszony w ramach Poddziałania waniu usług opiekuńczych świadczonych   ws p ar ci a dla swojego dziecka w postaci  
1.3.2 konkurs umowy podpisano tylko z 15 w warunkach domowych dla rodziców dzieci dziennego opiekuna.
beneficjentami w tym z nasza Gminą jako poniżej 3 lat-dla 10 rodziców w każdej z 3 Nowy zawód w naszych gminach - opiekun 
liderem projektu. gmin (razem 30 opiekunów). Naszym celem dzienny – już od lutego 2012r.!!!
Projekt ten realizowany jest od 1 sierpnia jest umożliwienie rodzicom powrotu na Zachęcamy do udziału w projektach współ-
2011 do 31 lipca 2013r. w partnerstwie   ry n e k  pr a cy  p o przez zatrudnienie opiekunów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 
z Gmina Koniusza i Gminą Drwinia. Jego do dziennej opieki nad dzieckiem od II 2012r. w ramach Europejskiego Funduszu 
głównym celem jest umożliwienie rodzicom do VII 2013r. (czyli maksymalnie na okres 18 Społecznego i mamy nadzieję, iż udział          
odnalezienie się na rynku pracy umożliwia- miesięcy). w nich przyczyni się przede wszystkim do 
jące funkcjonowanie w szczęśliwej rodzinie Opiekun dzienny do dziecka będzie zatru- wzrostu zadowolenia i poszerzenia wiedzy 
oraz przyjaznym środowisku zawodowym. dniony na umowę zlecenie w ramach oraz umiejętności mieszkańców Gminy                  
W ramach ww projektu w każdej z trzech prowadzonego projektu a jego comiesięczne w szczególności dzieci i młodzieży, bowiem 
gmin partnerskich zostały uruchomione wynagrodzenie będzie wypłacane z pienię- troska o dziecko i zapewnienie mu szczęścia 
jednoodziałowe punkty przedszkolne pn. dzy pozyskanych na realizację projektu. jest podstawowym obowiązkiem rodzica.
Kluby Dziecięce,  do których meble, pomoce Skąd pomysł? Zapraszamy do odwiedzania stron interneto-
dydaktyczne, zabawki zostały zakupione   Ni ew y st arczająca ilość miejsc przedszkol- wych projektów, na których znajdziecie 
w ramach realizowanego projektu. Klub Dzie- nych i zupełny brak żłobków na terenie Państwo szczegółowe informacje na temat 
cięcy Promyk powstał przy Przedszkolu   wi ej sk ic h  g m in to ważne przesłanki do realizowanych zadań (strony te są również 
w Nowym Brzesku, w którym przeprowa- zorganizowania kompleksowego wsparcie współfinansowane ze środków unijnych 
dzono w sierpniu adaptację klatki schodowej rodziny zarówno na poziomie krajowym jak     pozyskanych na realizację projektów): 

www.teczoweprzedszkolaki.szkolnastrona.pli szatni na potrzeby małych przedszkolaków, i lokalnym. Zapewnienie opiekunów dla 
www.azymutnaedukacje.szkolnastrona.plwymieniono piec c.o. oraz zamontowano rodziców dzieci poniżej 3 lat wpłynie 
www.partnerstwodlarodziny.pldodatkowe urządzenia zabawowe na placu pozytywnie na mobilność zawodową 

zabaw. Klub Dziecięcy Słoneczko powstał rodziców, umożliwi im pogodzenie obowią-
Opracowała: Katarzyna Kazanowskaprzy Przedszkolu z Odziałami Integracyjnymi zków domowych z zawodowymi, zmniejszy 

Specjalista ds. pozyskiwania środków w Wierzbnie, przy którym również zamonto- dysproporcje w dostępie do usług opiekuń-
z Europejskiego Funduszu Społecznegowano dodatkowe urządzenia zabawowe na czych w stosunku do dzieci miejskich.

placu zabaw adaptację przeprowadziła Wybór dziennego opiekuna nastąpi w drodze 

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG
 NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W OKRESIE ZIMOWYM 2011/2012

Droga Krajowa nr 79 Kraków- Sandomierz tel. 012- 386 20 13 dyżur do godz. 20.00
POL-DRÓG P. Janina Krzek: 512 283 341
Grupa Kapitałowa w Tarnowie P. Adam Mirek: 512 283 342
ul. Kochanowskiego 37a P. Zdzisław Szwajca: 694 364 790 
Dyżur całodobowy: Firma obsługująca:
(014) 627 85 50, kom. (0) 795 142 579 POLDIM  Jakubowice tel. 012- 391 60 03, lub 605 840 844
Punkt informacji drogowej:
(012) 412  16 44, kom. (0) 600 800 610 Drogi gminne na terenie Gminy Nowe Brzesko

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”
Droga wojewódzka nr 775 Proszowice- Nowe Brzesko Wiesław Nowakowski
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Piotrkowice Małe 97
Kierownik RDW Jakubowice - Edward Krzek 32-104 Koniusza
012- 386 38 30,  kom. 0603 962 189 tel: 012- 386 21 87 
Firma obsługująca: 
WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych TELEFONY POMOCNICZE:
Odpowiedzialny: Lucjan Ordys Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy Nowe Brzesko 
tel. 502 168 212, fax. 012- 647 59 47, mail: walkor@vp.pl w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest:

Joanna Dziwiszewska- tel. 012 385 01 09
Drogi powiatowe na terenie Gminy Nowe Brzesko Jacek Gorzałczany- tel. 012 385 21 43
Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach/ Jakubowicach
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Bożonarodzeniowe 
wypieki

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Promocji w Nowym Brzesku w dniu 8 grudnia 
2011 odbył się Gminny Konkurs na Wypieki 
Bożonarodzeniowe, 
którego sponsorem była Nadwiślańska Grupa Działania E.O. 
Cenoma a organizatorem MGCKiP. Celem konkursu było 
kultywowanie polskiej tradycji świątecznej, w szczególności 
tradycji wypieku ciast bożonarodzeniowych oraz wykazanie 
się przez mieszkańców zdolnościami kulinarnymi, posze-
rzaniem wiedzy na temat receptur i zwyczajów przygotowa-
nia ciast. W konkursie udział wzięło 10 sołectw z terenu 
Gminy Nowe Brzesko: Grębocin, Gruszów, Hebdów Koloni, 
Hebdów Stary, Mniszów, Pławowice, Przybysławice, Rudno 
Dolne, Szpitary i Miasto Nowe Brzesko oraz przedstawiciele 
Środowiskowego Domu Samopomocy z Gruszowie. W kon-
kursie przyznano: dwa pierwsze miejsca dla Sołectwa 
Pławowice i Hebdów Kolonia, dwa drugie miejsca dla 
Sołectwa Mniszów i Rudno Dolne, natomiast trzecie miejsce 
otrzymał ŚDS Gruszów. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk 
Burmistrza Gminy i Miasta Pana Grzegorza Czajki nagrody 
oraz dyplomy . Choć zostały przyznane miejsca na podium 
dla nas nie ma wygranych ani przegranych liczy się tylko 
znakomity smak wszystkich ciast. Konkurs na Wypieki 
Bożonarodzeniowe spotkał się z dużą przychylnością i za-
angażowaniem uczestników konkursu co przewyższyło 
oczekiwania organizatorów oraz zaowocowało zapowiedzią 
zorganizowania drugiej edycji konkursu już za rok.               PS

INFORMACJA
Stawki poszczególnych rodzajów płatność bezpośrednich za 2010 
rok. Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARMIR rozpoczęła 
wypłatę tegorocznych płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011r. 
710,57zł/ha jednolita płatność obszarowa
 274,23zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa
396,14zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni przeznaczonych 
na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych
1476,08zł/ha  uzupełniająca płatność do powierzchni chmielu,       
do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni upraw 
chmielu za 2006 r
 219,53zł/ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw 
roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych 
410,89zł/sztukę  płatności do krów
103,05zł/sztukę płatności do owiec
56,00zł/tonę płatności cukrowej
173,33zł/tonę oddzielna płatność z tytuły owoców i warzyw 
(płatność do pomidorów)
1761,99zł/ha przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich.

Barbara Ząbek

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje kurs 
dotyczący zakupu i stosowania środków ochrony roślin potrzebny 
do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin oraz zakupu 
środków. Aby można było uczestniczyć w kursie trzeba wcześniej 
zapisać się na listę osób zainteresowanych.
Zapisania należy dokonać telefonicznie pod numerem 0-605-899-
234 godz.8.00-15.00. Zapisy do 30 stycznia 2012r.. O dokładnym 
terminie szkolenia poinformujemy telefoniczne bezpośrednio 
zainteresowane osoby, które wcześniej zapiszą się na listę. Koszt 
kursu wynosi 100 zł, ważność 5 lat. 
Dyżur pełnię w każdą środę w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i 
Promocji w Nowym Brzesku –zapraszam.

                                                                 Barbara Ząbek

 Za kilka dni przychodzi do nas kalendarzowa zima, 
z zaraz po niej Najcieplejsze Święta w roku. 

W nich zaś opłatek, wspólna wieczerza wigilijna, karp, zapach jedliny, kolorowe 
bańki i światła, „ oczy dziecka okrągłe jak talerzyk”, prezenty pod choinką, 
kolędy. Cicho, ciepło, bezpiecznie- Boże Narodzenie. Już na samą myśl o nim 
robi się jakoś cieplej na sercu, chociaż za oknami martwo i zimno.
Podczas pasterki ponownie usłyszymy ewangeliczne opowiadanie o młodej, 
brzemiennej dziewczynie dziewczynie , która wraz ze swoim mężem udała się 
do Betlejem, aby na rozkaz Cezara dać się spisać wraz z wszystkimi rodakami w 
miejscu swego pochodzenia. Kiedy tam przybyli, mimo że chodzili od domu do 
domu prosząc o gościnę , nie znalazło się dla nich miejsce w ludzkich zagrodach 
a nawet w gospodzie. Nie dlatego zabrakło miejsca pośród ludzi, że tam żyli źli 
mieszkańcy o sercach z kamienia. Myślę, że tamtej nocy nie było w Betlejem 
ludzi złej woli, lecz tacy ludzie jak wszędzie, w których życiu radość plecie się z 
cierpieniem. To nie byli źli ludzie. Lecz któż intruzów wpuszcza, zaraz na 
pierwsze stukanie. Każdy przed drapieżnością świata dom własny osłania. Tych 
dwoje podróżnych, to przecież byli obcy. Na dodatek kobieta chodziła z 
brzemieniem i dni jej rozwiązania były bardzo bliskie. Więc ludzie ciężką praca 
utrudzeni jedynie bronili snu przed dziecka natarczywym krzykiem. Czy my 
postąpilibyśmy inaczej? Czy nie pomyślelibyśmy sobie: niech idą dalej, niech 
inni im pomogą. Inni mają lepsze warunku, więcej cierpliwości… Tak inni 
powinni im pomóc! .. i my także nie jesteśmy źli ludzie!
A jednak : „ Słowo przyszło do swoich i swoi Go nie przyjęli”
     Wtedy. Dwa tysiące lat temu, właściwie wszystko było w porządku. Dlatego 
Bogu pozostała jedynie dziurawa szopa, nędza, zimno i głód. Ale Bóg nie 
narzekał. Nie obrażał się. Nie przyszedł na świat „aby świat potępić”. Nie 
potępiał też ludzi z Betlejem. Przecież wiedział do jakich ludzi idzie i po co do 
nich przychodzi. Przyszedł na świat głosić Dobrą Nowinę, aby człowiekowi 
odsłonić nowe horyzonty, ucząc innego lepszego życia, innych wartości. Bóg 
nie mógł obrażać się na człowieka, że  w Betlejem go nie przyjął. Przecież wtedy 
był to początek lekcji. Lekcji, którą zamierzał sam udzielić człowiekowi. Lekcji 
Miłości.
      Bóg rodząc się w ubogiej szopie- wiedział co wybiera. Od początku zaczął 
uczyć człowieka nowych wartości. Ukazał , że nawet taka” Stajenka licha” może 
być najpiękniejszym i najbogatszym miejscem na Ziemi, a nawet, że niema i nie 
może być jaśniejszego i promieniującego większym ciepłem miejsca- i to na 
tysiąclecia- od owej stajni.
Dlaczego? Bo w niej spotkało się dwoje ludzi, których serca biły najczystszą i 
najdoskonalszą miłością , jaka kiedykolwiek miała miejsce. Było to serce Maryi i 
jej małżonka Józefa. Co z tego , że ludzie rodzącego się Boga nie przyjęli do 
swoich domów. Jemu właśnie była potrzebna ta uboga szopa, to jedno miejsce. 
Miejsce pomiędzy dwoma pałającymi miłością sercami. Kiedy Bóg po raz 
pierwszy jako człowiek otworzył oczy, zobaczył pochylone nad sobą dwa 
oblicza, usłyszał bijące najczystszą miłością dwa ludzkie serca. Czymże wobec 
tego bogactwa, ciepła i piękna miłości, było ubóstwo, brzydota i chłód 
betlejemskiej szopy?
        Tym gestem, tym pierwszym wyborem, Syn Boży raz na zawsze wskazał, że 
jedyną wartością w świecie, jedynym prawdziwym bogactwem, jest miłość. 
Chrystus swym pierwszym niemowlęcym płaczem oznajmił raz na zawsze, że 
na nić luksusowe domy, zasobny stan konta, egzotyczne świąteczne podróże, 
na nic to wszystko, jeśli zabraknie w rodzinie miłości. I odwrotnie : jeśli jest 
prawdziwa miłość, to może być przysłowiowa kromka suchego chleba kawałek 
pokrytej pajęczyną strzechy, a człowiek i tak będzie bogaty, zadowolony i 
szczęśliwy.
      Jest to wspaniała lekcja dla nas. Jest to nauka, o co w życiu mamy zabiegać, o 
czym nie wolno nam zapominać w przedświątecznej gonitwie i 
bożonarodzeniowym świętowaniu. Miłość to jedyna rzeczywistość dla której 
warto żyć, to jedyna rzeczywistość godna Boga.

KS. G.G
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