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 www. nowe-brzesko.iap.pl   

   egzemplarz bezpłatny

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego

w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gminazjalnym 

w Nowym Brzesku
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mam ogromną przyjemność zaprosić Was na XVI Dni Nowego Brzeska. 

Niewątpliwie będzie to czas, kiedy powinniśmy odpocząć od trosk dnia 

codziennego i dać się ponieść zabawie. Podczas tegorocznego święta 

Naszej Gminy i Miasta przygotowaliśmy dużo atrakcji lecz szczególnie 

ważne było dla mnie aby przy tej okazji móc pokazać największy skarb jaki 

rozwija się i rośnie na Nowobrzeskiej Ziemi - młodzież. Wśród naszej 

lokalnej społeczności mamy bardzo wiele młodych talentów, które naszym  

zdaniem muszą wychodzić z cienia i pokazywać jakie umiejętności w sobie 

ukrywają i „grać pierwsze skrzypce” na wszystkich imprezach organizowa-

nych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Oprócz nowobrzeskich 

talentów na scenie stanie bardzo popularny w ostatnim czasie zespół 

BACIARY jako główna gwiazda całej imprezy. Muzyka, którą wykonują 

artyści nie-wątpliwie przysłuży  się da wspólnej zabawy całych rodzin. 

Oprócz tego przygotowaliśmy wiele atrakcji, z którymi szczegółowo proszę 

o zapoznanie się na plakatach informujących o całej imprezie. Ja z mojej 

strony  jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Święcie 

Naszej Gminy i  Miasta  Nowe Brzesko. 

Inwestycje zrealizowane do czerwca 2012 r.
W 2012 r. zakończono Strefy aktywności gospodar- jące na budowie drogi. część ul. Lubelskiej oraz część 

W trakcie realizacji jest zadanie pn.: „Przebudowa czej o powierzchni powyżej Hebdowa.

- zadanie pn.: „Budowa sieci sieci energetycznej wraz z bu 20 ha). 

W ramach inwestycji kanalizacji ścieków bytowo - dową oświetlenia ulicznego”, 

-- Ostatnie zadanie „Przebudo drogowych Gmina Nowe gospodarczych z pompownią wykonawcą było Przedsię

--- wa i budowa drogi gminnej Brzesko jest w trakcie realisieciową ścieków z rurobiorstwo Projektowo - Usłu

-- wraz z budową kanalizacji zacji inwestycji polegającej ciągiem tłocznym, budyngowe Robót Elektro-Energe

--- deszczowej oraz przebudową na „Odbudowie dróg gminkiem agregatu prądotwórtycznych, Ogólnobudowla

sieci wodociągowej”, zadanie nych na terenie Gminy Nowe czego z wodociągiem do nych i Geodezyjnych „Grupa-

--- realizowane przez Miejskie Brzesko z podziałem na zapompowni i zasilaniem enerProjekt”, które było współ

Przedsiębiorstwo Robót Inży- dania:getycznym, drogą dojazdową finansowane ze środków UE 

-- nieryjnych Sp. z o.o. zostanie do pompowni oraz przekła„Budowa infrastruktury tech 1. Odbudowa drogi gmin-

zakończone do dnia 15 lipca dką kolidującego wodociągu, nicznej dla Nowobrzeskiego nej Szpitary - Przybysławice 

     - od km 0+550 do 1+196 przesklepieniem rowu i bu

(646 m)dową przepustu kanalizacji 

deszczowej w rowie” w ra- 2. Odbudowa drogi gmin-
mach inwestycji pn.: „Rozbu- nej w Rudnie Dolnym od 
dowa sieci kanalizacji ście- skrzyżowania na ""Kluczów-
ków bytowo - gospodarczych kę” w stronę szkoły od km 
w Nowym Brzesku - ETAP II”. 0+000 do km 1+250 (1 250 m)
Wartość brutto tego zadania 3. Odbudowa drogi gmin-
to 2 971 904,46 zł. nej w m. Sierosławice (obok 
Wykonawcą jest Przedsię- sklepu) od km 0+000 do 
biorstwo Robót Inżynieryj- km 1+550 (1 550 m)
nych GEO, a termin wykona- 4. Odbudowa drogi gmin-
nia to 31.01.2013 r. nej w miejscowości Hebdów 

(Stare Brzesko) od km 0+000 

do km 1+120 (1 120 m)W ramach wspomnianego 

zadania zostanie wykonana Wartość niniejszego zadania br., w chwili obecnej trwają Obszaru Gospodarczego” 
kanalizacja na ul. Ogrodo- łącznie wynosi 734 616, 43 zł -( prace na ul. Niecałej, polegaMRPO, Schemat 4.3 B - 
wej, ul. Wesołej, ul. Polnej, brutto, a wykonawcą jest  

Grzegorz Czajka 
Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko. 

Droga NOG 
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firma PROBUD Zakład Usług szeniu do kwoty 3 000 000 zł. Czas rozpocząć 
Budowlano - Projektowych. Jednakże zaistniała sytuacja Kolejną inwestycją, która 

realizację nowych Część środków na wykonanie umożliwiła gminie aplikowa- rozpocznie się w tym roku 

niniejszego zadania pochodzi nie o pozostawiony w rezer-inwestycji jest zadanie pn.: „Zastoso-

z dotacji przyznanej przez wie 1 000 000 zł. Złożenie wanie energii słonecznej        

Wojewodę Małopolskiego w wniosku w ubiegłym roku w i geotermalnej do ogrzewa-W miesiącu czerwcu Bur-
kwocie 500 tys. zł. ramach październikowego nia kompleksu szkolnego       mistrz Gminy i Miasta Nowe 
Zakończenie prac w lipcu naboru zaowocowało uzys- w Nowym Brzesku wraz z ter-Brzesko wraz z panią Skarbnik 
2012 r. kaniem dofinansowania na momodernizacją budynku podpisali umowę o dofinan-

dalszą rozbudowę sieci kana- szkoły podstawowej.”sowanie zadania pn.:  „Roz-
lizacyjnej i wodociągowej. Urząd Gminy i Miasta Całkowita wartość projektu budowa kanalizacji sanitar-

złożył do Urzędu Marszał- wynosi: 2 446 688, 38 zł,         nej   i wodociągu wiejskiego 
kowskiego wniosek o przy- Zakres zadań obejmuje: a dofinansowanie stanowi w gminie Nowe Brzesko – 
znanie środków z Funduszu - wykonanie sieci kanaliza- kwotę: 1 889 044, 24 zł. (85% etap II” współfinansowanego 
Ochrony Gruntów Rolnych na cyjnej (ul. Tomasza, fragment kosztów kwalifikowanych). w ramach Programu Rozwoju 
wykonanie modernizacji ul. Krakowskiej, ul. Widoko- W miesiącu lipcu odbędzie Obszarów Wiejskich na lata 
drogi dojazdowej do pól w wa,    ul. Nadwiślańska, części się uroczyste podpisanie 2007-2013 - działanie 321 
m i e j s c o w o ś c i  H e b d ó w  ul. Spółdzielczej i ul. Cmen- umowy. „Podstawowe usługi dla gos-
(działka nr ewid. 583). tarna w Nowym Brzesku), Zakres prac obejmuje: wy-podarki i ludności wiejskiej. 
Na niniejsze zadanie uzyska- -  rozbudowę sieci wodocią- konanie termomodernizacji Wniosek został złożony w ra-
no dofinansowanie w kwocie gowej (ul. Widokowa z włą- starego budynku Szkoły Pod-mach drugiego naboru.
43 000,00 zł. W chwili czeniem do ul. Spółdzielczej), stawowej w Nowym Brzesku 

-- Ogólna wartość projektu wyobecnej Urząd Gminy i Mias wraz z remontem dachu, Przypomnijmy, iż w roku 
nosi 2 784 029, 20 zł brutto, ta jest na etapie procedury wymianę kotła i instalacji 2010 w pierwszym naborze 
planowany termin zakoń-przetargowej. centralnego ogrzewania           Gmina Nowe Brzesko pier-
czenia robót, to grudzień i wykonaniem instalacji c.o.     wotnie uzyskała dofinanso-

Ponadto cały czas trwają 2013 r. i c.w.u. opartej o 2 pompy wanie w wysokości 4 000 
prace przy remontach dróg ciepła wspomaganego przez 000,00 zł, wskutek oszczę-
gminnych, przepustów i ro- 5 kolektorów słonecznych.dności, które powstały po Niebawem zostanie 
wów. W bieżącym roku, do przeprowadzonych postę- ogłoszony przetarg 
połowy czerwca w Gminie Referat Inwestycji  powaniach przetargowych na roboty budowlane 
Nowe Brzesko wysypano ka- w Urzędzie Gminy i Miasta zmniejszyła się ogólna kwota dotyczące w/w 
mień na drodze na tzw. „Ko- Nowe Brzeskoprojektu, a zarazem dofi-

inwestycji.
ziołki” w Grębocinie. Zostało nansowanie uległo zmniej-
także wykonane odtworze-

nie rowów melioracyjnych      

w miejscowości Kuchary, od-

mulanie i odtworzenie rowu 

melioracyjnego na Błoniach 

w kierunku Wisły, odtwo-

rzenie rowu melioracyjnego 

metodą na odkład w miejsco-

wości Hebdów. Wyrównano 

pobocza przy drodze nr ewid. 

działki 585/3 w miejscowości 

Hebdów (w kierunku klasz-

toru). Urząd Gminy i Miasta 

Nowe Brzesko zlecił również 

koszenie rowów wzdłuż dróg 

gminnych na terenie Gminy 

Nowe Brzesko.

                                               

Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego 
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Rada Miejska podjęła następujące · XVIII/119/2012 w sprawie: zasad 2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w związku 

uchwały: sprzedaży mieszkań komunalnych w bu- ze zwiększeniem przejściowego deficytu 

dynku byłego przedszkola w Hebdowie, budżetowego

· XVIII/113/2012 w sprawie: przyjęcia stanowiących własność Gminy Nowe 

programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko

Brzesko z organizacjami pozarządowymi · XVIII/120/2012 w sprawie: wyrażenia 

oraz innymi podmiotami, o których zgody na sprzedaż działki niezabudo-

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 wanej nr 441/2 o pow. 0,0707 ha   

kwietnia 2003r. o działalności pożytku położonej w Hebdowie, gmina Nowe 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr Brzesko, posiadającej księgę wieczystą 

96, poz. 873 z późn.zm.) na rok 2012 Kw.  Nr  KR1H/00034902/7, stanowiącej 

· XVIII/114/2012 w sprawie; opłat za własność Gminy Nowe Brzesko, w dro-

świadczenia Przedszkola Samorządo- dze  przetargu ustnego nieograniczo-

wego wchodzącego w skład Zespołu nego.

Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego   · XVIII/121/2012 w sprawie: wyrażenia 

w Nowym Brzesku prowadzonego przez zgody na sprzedaż działki niezabudo- · Nr XVIII/125/2012 w sprawie: zmian     
Gminę Nowe Brzesko w czasie przekra- wanej nr 441/3 o pow. 0,0622 ha   w uchwale Budżetowej nr XVI/101/2012 
czającym wymiar zajęć bezpłatnych położonej w Hebdowie, gmina Nowe Rady Miejskiej Nowe Brzesko na rok 
· XVIII/115/2012 w sprawie: ujednoli- Brzesko, posiadającej księgę wieczystą 2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w związku 
cenia sieci prowadzonych przez Gminę Kw.  Nr  KR1H/00034902/7, stanowiącej ze zwiększeniem przejściowego deficytu 
Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, własność Gminy Nowe Brzesko, w dro- budżetowego
oddziałów przedszkolnych w szkołach dze  przetargu ustnego nieograniczo- · Nr XVIII/126/2012 w sprawie: wyra-
podstawowych oraz innych form nego żenia zgody na zaciągnięcie w 2012 roku 
wychowania przedszkolnego · XVIII/122/2012 w sprawie: wyrażenia pożyczki państwa w Banku Gospodar-
· XVIII/116/2012 w sprawie: zmiany zgody na sprzedaż działki niezabudo- stwa Krajowego w Krakowie na wyprze-
uchwały Nr XXX/201/2009 Rady gminy wanej nr 770/13 o pow. 0,0224 ha   dzające finansowanie inwestycji w ra-
Nowe Brzesko z dnia 6 października położonej w Pławowicach, gmina Nowe mach PROW 2007-2012 na realizację 
2009r. w sprawie utworzenia innej formy Brzesko, posiadającej księgę wieczystą  operacji PN. „Rozbudowa kanalizacji 
wychowania przedszkolnego przy Szkole Kw Nr  KR1H/00015193/4, stanowiącej sanitarnej i wodociągu wiejskiego w 
Podstawowej w Mniszowie własność Gminy Nowe Brzesko, w dro- Gminie Nowe Brzesko”.
· XVIII/117/2012 w sprawie: określenia dze  przetargu ustnego ograniczonego. · Nr XVIII/127/2012 w sprawie: zmian     
zasad gospodarowania nieruchomościa- · XVIII/123/2012 w sprawie: zasad i trybu w Uchwale Budżetowej nr XVI/101/2012 
mi Gminy Nowe Brzesko  w zakresie umarzania, odraczania terminu zapłaty Rady Miejskiej Nowe Brzesko na 2012 
nabycia, zbycia, obciążania  oraz ich wy- oraz rozkładania na raty wierzytelności rok z dnia 31 stycznia 2012r. z dnia 31 
dzierżawiania i wynajmowania na czas Gminy Nowe Brzesko oraz gminnych stycznia 2012r. w związku ze zmianami 
nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy jednostek organizacyjnych z tytułu kwot dochodów oraz ze zmianami w pla-
niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umo- należności pieniężnych mających chara- nie wydatków.
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kter cywilnoprawny i niepodatkowych 

strony zawierają kolejne umowy, któ- należności budżetowych o charakterze W punkcie interpelacje radnych i zapy-
rych przedmiotem jest ta sama nieru- publiczno – prawnym a także wskazania tania sołtysów zostały zgłoszone 
chomość. organów lub osób do tego uprawnio- sprawy dotyczące:
· XVII/118/2012 w sprawie: ustalenia nych. · Udrożnienia rowów przy ul. Nękano-
stawek czynszów najmu dzierżawnego · XVIII/124/2012 w sprawie: zmian          wice
za nieruchomości stanowiące własność w uchwale Budżetowej nr XVI/101/2012 · Pomalowania pasów na drodze krajo-
Gminy nowe Brzesko Rady Miejskiej Nowe Brzesko na rok wej

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A   RADY MIEJSKIEJ

Sesja Rady Miejskiej  29 maja 2012r.   (obecnych na sesji 12 radnych)



· Terminu zakończenia budowy kanaliza-
cji

· Oświetlenia ulicznego (ul. Spokojna. 
Os. Oficerskie)

· Terminu rozpoczęcia prac remonto-
wych w budynku szkoły w Nowym 
Brzesku

· Wykonania pobocza na ulicy Spółdziel-
czej

· Stanowiska w sprawie dalszego funk-

cjonowania wodociągu

· Budowy wiaty przystankowej w Grębo-
cinie

· Zakupu kamienia (droga w Grębocinie)

· Uruchomienia fontanny

· Remontu ulicy Polnej

· Projektu budowy chodnika przy drodze 
krajowej (na jakim etapie są prace)

· Remontu drogi w Pławowicach

· Promocji Nowobrzeskiego Obszaru 
Gospodarczego

· Zwiększenia ilości patroli policji w No-
wym Rynku

· Oświetlenia w Przybysławicach 

· Oznakowania w Pławowicach (przejazd 
przez most)

· Oznakowania drogi w Kucharach

· Osoby odpowiedzialnej z Urzędu za ko-
ordynowanie projektów

· Popękanej nawierzchni asfaltowej na 
drodze  -  ulica Spóldzielcza

· Odpowiednie szerokości budowanej  
drogi w Szpitarach

· Uporządkowania terenu wokół dworca 
w Nowym Brzesku

· Udrożnienia rowów w miejscowości 
Gruszów

· Remontu drogi w Mniszowie (Chełmy)

· Otwarcia budynku dworca w soboty      
i niedziele

· Zabezpieczenia budynku przy ulicy 
Lubelskiej.

Informację przygotował:

Jan Sroga 
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Rada Miejska podjęła następujące 

uchwały: W punkcie interpelacje radnych               

i zapytania sołtysów zostały zgłoszone 

· Nr XVII/104/2012 w sprawie: wy- sprawy dotyczące:

magań, jakie powinni spełnić przed-

siębiorcy ubiegający się o uzyskanie · Wykonania drogi dojazdowej oraz 

zezwolenia na terenie Gminy Nowe oświetlenia wzdłuż tej drogi (droga         

Brzesko w zakresie ochrony przed w Hebdowie do Klasztoru)

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia · Budowy odcinka drogi Grębocin – 

schronisk dla bezdomnych zwierząt,  P rz y by sł aw ice

a także grzebowisk i spalarni zwłok · Osoby odpowiedzialnej za inwestycję - 

zwierzęcych i ich części. szkoła w Nowym Brzesku

· Nr XVII/105/2012 w sprawie: gmin- · Oświetlenia stadionu „Nadwiślanki” , 

nego programu opieki nad bezdomnymi pomieszczeń dla biblioteki

zwierzętami oraz zapobiegania bezdom- · Delegacji służbowych pracowników 

ności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Urzędu

Nowe Brzesko. · Ubezpieczenia samochodu w jednost-

· Nr XVII/106/2012 w sprawie: wyz- ce OSP

naczenia Miejsko Gminnego Ośrodka · Posypania poboczy wzdłuż drogi do Wi-

Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku sły w Sierosławicach

jako jednostki organizacyjnej reali- · Budowy chodnika wzdłuż drogi krajo-

zującej zadania własne Gminy Nowe wej

Brzesko z zakresu wspierania rodziny. · Budowy wiaty przystankowej, remon-

· Nr XVII/107/2012 w sprawie: przyjęcia tu świetlicy, wykonania oświetlenia      

planu nadzoru nad żłobkami, klubami (w miejscowości Grębocin)

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami · Realizacji projektu oświetlenia w miej-

· Nr XVII/108/2012 w sprawie: zmiany scowości Hebdów, sprawdzenia na-

uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej wierzchni drogi (posesja Pana Siwka)

Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r.    ·  Remontu drogi w Mniszowie (Chełmy), 

w sprawie uchwalenia miejscowego udrożnienia przepustu, naprawy most-

planu zagospodarowania przestrzen- ka, wykupu działki od Pana Grzyba

nego gminy Nowe Brzesko · Oznakowania skrzyżowania w Kucha-

· Nr XVII/109/2012 w sprawie: określe- rach, wykonania oświetlenia

nia szczegółowego sposobu konsulto- · Formalnego uregulowania usytuowa-

wania z radą działalności pożytku nia Palcu targowego w Nowym Brzesku

publicznego lub organizacjami pozarzą- · Remontu drogi w Gruszowie

dowymi i podmiotami, o których mowa · Remontu nawierzchni drogi na ulicy 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po- Polnej

żytku publicznego i o wolontariacie, · Opłat za wywóz śmieci

projektów aktów prawa miejscowego   ·  Wydłużenia godzin otwarcia budynku 

w dziedzinach dotyczących działalności dworca

statutowej tych organizacji. · Sprawdzenia drożności przepustów 

· Nr XVII/110/2012 w sprawie: funduszu przy drodze krajowej (Nękanowice), 

sołeckiego na rok  budżetowy 2013. kanału wzdłuż posesji Pana Ciepichała

· Nr XVII/111/2012 w sprawie: zmian   ·  R emontu drogi gminnej w Kucharach

w Uchwale Budżetowego Nr XVI/101/ · Braku informacji w sprawie składania 

2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko na wniosków o paliwo.

rok 2012 z dnia 31 stycznia 2012r.           In formację przygotował:

w związku ze zmianami kwot dochodów Jan Sroga

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz ze zmianami w planie wydatków.

Sesja Rady Miejskiej – 30 marca 2012 r.   
(obecnych na sesji 13 radnych)
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Majkowice - malownicza wieś wano z pierwszej połowy XIX w. nisław – Staszek, Bartłomiej – Bartek, 
położona we wschodniej części gmi- Zabudowania dworskie otacza park itp. Ze względu na skojarzenie tego 
ny Nowe Brzesko. To wieś rolnicza, krajobrazowy z tego samego okresu. imienia z nazwą miesiąca maja za-
której wzmianki pochodzą z XIII Po wojnie dwór wraz z należącą do miast pierwotnego Moj– pojawia się 
wieku. W XVI wieku wieś należała do niego ziemią przeszedł we władanie późniejsze Maj, które już w nazwie 
szlachcica Melchiora Krupskiego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. pozostało.
herbu Korczak. W tym też wieku da- W roku 2000 zrujnowany dwór wraz Warto przy tym zauważyć, iż śred-
towana jest budowa dworu murowa- z parkiem i łąką aż do Szreniawy, niowieczne zapisy wskazują na koń-
nego z 2 połowy XVI w. Nowy dwór kupił Tadeusz Zawada, który wraz   có w k i  dla tej nazwy (obok Mojkowice 
powstał w 1 połowie XIX wieku. z teściem – Stanisławem Chlebicą, także Mojków), więc może przypad-
W XIX wiecznych Majkowicach był podjęli się kosztownego zadania kowi tylko zawdzięczamy fakt, iż wieś 
folwark, karczma, młyn wodny i ce- przywrócenia dworowi dawnej ta nie nazywa się dzisiaj Majków...
gielnia. świetności. Dwór w Majkowicach był Na terenie miejscowości Majko-

Ostatnim właścicielem majątku nietypowy, gdyż składał się z dwóch wice znajduje się także Rolnicza Spół-
ziemskiego Majkowice był Adam różnych stylowo części: XVI-XVII dzielnia Produkcyjna, która powstała 
Gorczyński, który posiadał majątek   wiecznej piętrowej fortalicji i XIX- w roku 1955 i funkcjonuje do dnia 
o powierzchni 169 ha. Był on czło- wiecznego parterowego dworu. dzisiejszego. Gdy była zakładana da-
wiekiem światłym, studiował rolnic- Część XIX-wieczna nadawała się tylko wała pracę 13-tu członkom i ich ro-
two w Anglii. Stamtąd sprowadzał do rozbiórki z powodu zlasowanej dzinom. Przez 57 lat pracowało          
okazy rzadkich drzew i założył piękny całkowicie cegły. Za to część starsza,   w niej ok. 756 osób. Obecnie RSP 
park, w którym wytoczył aleje. z dobrej cegły, mimo dziur i wyrw zajmuje się produkcją i sprzedażą: jaj 
W parku rozmieścił szereg posągów, nadawała się do rekonstrukcji. Re- konsumpcyjnych z chowu ściółko-
w tym dyskobola, kobiety z harfą   k on s trukcji tej dokonano pomimo wego na własnej paszy, kurczaków 
w greckim chitonie, kobiety w po- nikłej dokumentacji. Odtworzono brojlerów chów na własnej paszy, 
włóczystej szacie. W parku były dwa także zniszczony, choć kiedyś piękny, ziemniaków jadalnych, pszenicy kon-
stawy, a przez strumyk przerzucony ażurowy, drewniany balkon. sumpcyjnych i kukurydzy paszowej.
był półkolisty mostek, ozdobiony  Nazwa miejscowości jest od- Wieś Majkowice liczy 267 miesz-
balustradką. Gorczyński był archeo- osobowa patronimiczna, wywodzą- kańców, 47 domów. Obecnie pełnią-
logiem – amatorem, przekopywał ca się ze staropolskiego imienia cą funkcję sołtysa jest Marta Sowa,    
kurhany, a znalezione wykopaliska Mojek, które jak się przypuszcza, jest a radnym miejscowości Dariusz Mro-
eksponował w lapidarium (miejsce skrótem od starszych imion typu zowski.
przechowywania i prezentowania Mojmir, Mojsław lub podobnych, po-
zgromadzonych okazów kamieni na- dobnie jak skraca się np. imię Sta-
turalnych i kamiennych fragmentów 
elementów architektonicznych oraz 
rzeźb, nagrobków, pomników, po-
chodzących z zabytkowych budowli)  
na poddaszu dworu. Tam też mieściła 
się biblioteka z księgozbiorem opra-
wionym w wiśniową skórę. Był zami-
łowanym myśliwym. W czasie wojny 
w dworze w Majkowicach przecho-
wywało się wielu uciekinierów. 
W 1945 r., po przeprowadzonej re-
formie wyniósł się do Krakowa, gdzie 
cierpiąc na melancholię - zmarł.    

Stary dwór w Majkowicach pocho-
dził z drugiej połowy XVI w., był 
murowany, ale nie dotrwał do na-
szych czasów. Nowy dwór wybudo-

 Z tym numerem Gazety Nowobrzeskiej zaczynamy nowy cykl 
pt. „Sołectwa Gminy Nowe Brzesko”. 

Jako pierwsze prezentujemy sołectwo Majkowice.
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Dwór obronny 
w Majkowicach

e e z Brw sk o oN  S yno iłe mGc w  t a

Mariola Bochenek 
Źródła: 

„Ziemia nowobrzeska Zarys dziejów gminy 
i sołectw – wydanie poszerzone”.

Pod redakcją: Włodzimierza Chorązkiego.
„Ziemianie Pałace, dwory i dworki

 nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą”
Stanisław M. Przybyszewski. 

Dwór w Majkowicach
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Rudno Dolne, również wiodąca postać   zima i mróz bo nie mamy się gdzie Rudno Dolne to spokojna, cicha 
w Rudnie Dolnym. spotykać – mówią zgodnie Kamila i malowniczo położona wioska 
Prace na zewnątrz budynku to jedno,   N o w ak, Sebastian Świątek, Adrian No-

na uboczu głównych traktów 
a prace remontowe w środku do drugie. wak i Konrad Sonik.

przebiegających przez Gminę Z pomocą Gminy Nowe Brzesko, wielu - Młodzież wie, że w budynku byłej 
Nowe Brzesko. sponsorów, udało się wyremontować szkoły mieszkają lokatorzy, i młodzi lu-

pomieszczenia, w których od ponad roku dzie muszą zachowywać się kulturalnie. 
mieszkańcy Rudna Dolnego mają swój Jeżeli jednak chcą skorzystać z klubu, to Mieszkańcy głównie zajmują się upra-
klub. Do wspierających finansowo obok zawsze jest to możliwe, ale warunek jest wami rolnymi. Zajęci swoimi sprawami, 
wymienionego już Krzysztofa Skóry, jeden, musi się to odbywać pod opieką nie przywiązywali nadmiernej uwagi do 
należy m.in. właściciel firmy LEMAR osoby dorosłej – podkreśla radna i sołtys tego co dzieje się wokół budynku byłej 
Nowe Brzesko Ryszard Leśniak, który na Rudna Dolnego.Szkoły Podstawowej. 
cele społeczne w Rudnie Dolnym przeka-- Od kiedy radną, a następnie sołtysem 
zał 1% swojego podatku. ponad rok temu została Ania Samek na- Ostatnie wykonane w sołectwie 
- Za pozyskane środki wymieniliśmy stąpiło wielkie poruszenie we wsi. Lu- prace, które z dumą nam pokazują 
okna, wyremontowaliśmy pomieszcze-dzie się przebudzili, zaczęli pracować mieszkańcy to odnowione 
nia klubu, zakupiliśmy zmywarkę i wiele społecznie na rzecz naszej miejscowości boisko sportowe.
innego sprzętu. Wiele prac w klubie wy-– mówi Zbigniew Atłas społecznik z Rud-
konali państwo Toruńscy nie biorąc za to na Dolnego. - Najpierw murawa została z trudem 
złotówki, a Karolina Toruńska przekazała zaorana, Wiesław Migas połamał sobie 
nawet do klubu wygraną w konkursie Zaktywizowani do działań nawet pług przy tych pracach. Później 
mikrofalówkę – mówi Anna Samek           mieszkańcy doprowadzili wyrównaliśmy teren i zasialiśmy z po-
z Rudna Dolnego. do porządku otoczenie wokół mocą Gminy i sponsorów trawę. Teraz ją 
Wykonane prace remontowe i porzą- pielęgnujemy, żeby za kilka tygodni moż-byłej szkoły i boiska sportowego.
dkowe zaowocowały organizacją kilku na było wznowić rozgrywki – dodaje 
spotkań integracyjnych. W ubiegłym ro- Zbigniew Atłas. - W pracach przy porządkowaniu terenu 
ku odbyły się tutaj turnieje piłkarskie, Zapytana o plany na przyszłość dla udział brała cała wieś. Wycięliśmy krzaki, 
imprezy na powitanie i pożegnanie lata, Rudna Dolnego radna i sołtys nie kryje wygrabiliśmy teren, wyczyściliśmy scho-
Andrzejki i Sylwester. ambicji. dy, wywieźliśmy sterty śmieci. Zaangażo-
- Podczas takich imprez ludzie chętnie - Przed nami remont kuchni i łazienki      wanych w porządki było wiele osób,       
dają datki do „kapelusza radnej” bo w klubie. Do tej pory ludzie prace wyko-w tym dorośli i młodzież, ale na wyróż-
widzą, że przeznaczane są na pożyteczny nywali społecznie. Teraz musimy nająć nienie zasługują Jan Adamek oraz Ire-
cel. Dają tak dużo do kapelusza, że raz, fachowców, a to kosztuje. Jednak mam neusz Sitek, Paweł Sitek i Stanisław Sitek. 
jak zaginął kapelusz radnej, to szybko nadzieję, że poradzimy sobie. Zresztą Natomiast na szczególne wyróżnienie 
kupiliśmy nowy – mówi Barbara Atłas tego oczekują od nas mieszkańcy sołec-zasługuje szczególnie zaangażowany      
podkreślając mocne zaangażowanie twa, bez pomocy których i wielkiego ich w sprawy naszej wioski przedsiębiorca    
młodzieży w sprawy wsi. zaangażowania nie zrobilibyśmy niczego z Wawrzeńczyc pan Krzysztof Skóra. 
Nie do końca zadowoleni z godzin – podsumowuje Anna Samek.Gdyby nie jego motywowanie ludzi do 
otwarcia klubu są młodzi ludzie. 

pracy, i znacząca pomoc finansowa, wie-
- Uważamy, że klub powinien być Tekst i fot. Arkadiusz Fularskilu prac nie udało by się przeprowadzić – 
otwierany częściej, zwłaszcza, jak jest 

mówi Wiesław Migas naczelnik OSP 

Rudno Dolne

Poruszona wieś

Od ponad roku w Rudnie 
Dolnym mieszkańcy aktywnie 
pracują nad zmianami w 
swojej wiosce. A wszystko 
za sprawą nowej radnej, 
a zarazem pani sołtys
 i miejscowego 
przedsiębiorcy, którzy są 
motorami społecznymi, 
w tej miejscowości. Od lewej u góry: Wiesław Migas, Katarzyna Migas, Anna Samek, Zbigniew Atłas, 

Kamil Skrężyna. Poniżej: Nikola Migas, Milena Migas, Łukasz Atłas
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STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
informuję, że w dniach 1 – 15 września 2012 
roku można składać wnioski o stypendium 
szkolne dla uczniów z terenu naszej gminy.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumen-
towanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,    
a miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 
kwoty 351,00 złotych. 
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć 
następujące dokumenty: 
1) nakaz płatniczy podatku rolnego na rok 2012 lub 
zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospo-
darstwa rolnego, 
2) zaświadczenie o pobranym zasiłku rodzinnym       
za miesiąc sierpień 2012 
– jeśli rodzina korzysta z tej formy pomocy społecznej 
(jeśli rodzina utrzymuje się wyłącznie z pomocy spo-
łecznej to dołącza się tylko zaświadczenie z wła-
ściwego Ośrodka Pomocy społecznej o korzystaniu      
z ich pomocy),
3) zaświadczenie o zarejestrowaniu w właściwym 
Urzędzie Pracy 
– jeśli członek rodziny jest osobą bezrobotną, 
4) decyzje o przyznaniu renty, emerytury oraz od-
cinek za miesiąc sierpień 2012 
– jeśli członek rodziny pobiera takie świadczenie, 
5) decyzje o zasądzeniu alimentów i równocześnie 
odcinek za miesiąc sierpień 2012 
      –  jeśli pobierane są alimenty, 
6) zaświadczenie o dochodowości za rok 2011 z 
Urzędu Skarbowego 
– jeśli członek rodziny prowadzi działalność gospo-
darczą, 
7) zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto 
za miesiąc sierpień 2012
– jeśli członek rodziny pracuje, 
8) kserokopie dowodu osobistego osoby, która składa 
wniosek o stypendium szkolne, 
9) kserokopie opłacenia składek KRUS za II lub III 
kwartał 2012 roku.

Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania 
oświadczenia potwierdzającego źródła dochodów. 
Jeśli wniosek dotyczy ucznia, który jest osobą 
pełnoletnią to on musi być wnioskodawcą. Każdy 
wniosek musi być opisany przez szkołę, do której 
uczęszcza uczeń. 

Wszelkich informacji udziela nasz pracownik – Joanna 
Woźniak w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
pokój 14, gdzie również dostępne są wnioski dla 
zainteresowanych lub telefonicznie pod numerem 
(012) 385-03-15.

Joanna Woźniak

W niedzielę dnia 24 czerwca  2012 roku odbyło się 

oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego boiska 

sportowego w Rudnie Dolnym. 

Oficjalnego otwarcia w postaci przecięcia czerwonej wstęgi 

dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorz Czajka 

i Pan Krzysztof Skóra. Inicjatywę  remontu boiska podjął właśnie 

Pan Krzysztof , który nadzorował wszystkie prace  remontowe       

a także  finansowe. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni, że zawsze 

możemy na Niego liczyć. 

Piękna pogoda zgromadziła przed budynkiem szkoły w Rudnie 

Dolnym wielu mieszkańców wsi oraz pobliskich miejscowości. 

Wszyscy chętni mogli od razu skorzystać z nowej murawy. 

Najchętniej grali najliczniej zgromadzeni czyli dzieci, ale również 

mężczyźni którzy mimo upałów dawali z siebie wszystko.  

Specjalnie przygotowano na tą okazje grilla dla wszystkich 

zgromadzonych. Mamy nadzieje że wszystkim się podobało. 

dziękujemy  wszystkim którzy nawet w najmniejszy sposób 

przyczynili się do zorganizowania otwarcia boiska i przygoto-

wania grilla oraz dziękujemy wszystkim zgromadzonym.

                                                                                           Anna Samek

                     Oficjalne otwarcie

Otwarcie boiska sportowego przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Brzesko Grzegorza Czajkę wraz z zaproszonymi gośćmi 

Rozgrywki w piłkę nożną na nowym boisku
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gicznych, na jakie napotykają osoby - zwiększono zatrudnienie w MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek 
zagrożone wykluczeniem społe- – zatrudniono jednego pracownika Pomocy Społecznej w Nowym 
cznym. Działania w ramach projektu socjalnego.Brzesku w 2012  roku 
przyczyniają się do realizacji celów 3. Zasiłki i pomoc w naturze:kontynuuje realizację projektu 
podziałania 7.1.1 POKL – objęcie - uczestnicy projektu w ramach 

systemowego pt. „Czas na 
osób z grup zagrożonych wyklu- wsparcia finansowego dla rodziny, 

aktywność”. Projekt jest  
czeniem społecznym komplekso- korzystają z pomocy w formie za-

współfinansowany ze środków 
wym wsparciem siłków celowych i specjalnych celow-

Unii Europejskiej-Europejskiej i stworzenie niezbędnych warunków ych, w zależności od rozeznanych 

integracji ze społeczeństwem po- potrzeb (wkład własny do projektu).
Fundusz Społeczny w ramach  przez skuteczne i nowoczesne usługi 
Programu Operacyjnego Kapitał świadczone przez instytucje pomocy Działania, o których mowa powyżej, 
Ludzki, Priorytet VII Promocja i integracji społecznej. mają na celu pomóc uczestnikom 
integracji społecznej Działanie 7.1 projektu wyrównać szanse i zlikwi-
Rozwój i upowszechnianie aktywnej W ramach projektu na 2012 rok  dować bariery poprzez podniesienie 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój zaplanowano następujące działania: ich umiejętności społecznych oraz 
i  upowszechnianie aktywnej zdobycie nowych kwalifikacji zawo-
integracji przez ośrodki pomocy 1. Aktywna integracja – komplekso- dowych, które dyskryminują ich na 
społecznej. we wsparcie dla 16 osób biorących rynku pracy. 

udział w projekcie, poprzez następu-
Cel główny projektu: jące instrumenty aktywnej integra- Projekt ma pozytywną wartość dla 
- zwiększenie szans do podejmo- cji: naszego Ośrodka. Dzięki funduszom 
wania aktywności społecznej i za- - nauka umiejętności komunikacji unijnym uzyskanym na jego realiza-
wodowej 48 mieszkańców gminy interpersonalnej, trening aserty- cję, mogliśmy zaoferować naszym 
Nowe Brzesko zagrożonych wyklu- wności, umiejętności społeczne – klientom szerszy zakres pomocy oraz 
czeniem społecznym oraz podniesie- szkolenie „Trening kompetencji  u zu p eł ni ć b ra k i k adrowe Ośrodka.
nie kompetencji społecznych tych i umiejętności społecznych”,
osób do roku 2012. - uczestnictwo w grupie wsparcia W czerwcu rozpoczęły się spotkania 

-szkolenie mające na celu wyposaże- beneficjentów z psychologiem w ra-
Cele szczegółowe: nie uczestników projektu w wiedzę   m  ach Grupy wsparcia. Uczestnictwo 
- zwiększenie motywacji do działania i umiejętności niezbędne do poszu- w tych spotkaniach pomaga zwal-
i zaufania we własne siły, kiwania pracy – szkolenie „Trening czać własną bezradność, zwiększa 
- zwiększenie zdolności komunika- pracy” świadomość uczestników na swój 
cyjnych uczestników projektu, - szkolenie zawodowe. temat, na temat własnych pragnień, 
- włączenie Beneficjentów do życia 2. Upowszechnianie integracji i pracy dążeń, celów życia. Grupa wsparcia 
społecznego, zmiana charakterysty- socjalnej: to także uzyskanie nowych umieję-
cznej postawy  niezaradności. - dotychczas zatrudnieni  w MGOPS tności radzenia sobie w sytuacjach 

pracownicy socjalni podjęli dodatko- trudnych, konfliktowych, zdrowot-
Cele projektu są zgodne z zapisami we czynności związane ze wsparciem nych, które zaburzają funkcjonowa-
Priorytetu VII Programu Operacyj- 16 osób w oparciu o kontrakty nie w życiu codziennym.
nego Kapitał Ludzki, które mówią      socjalne zawarte z uczestnikami 
o eliminowaniu różnego rodzaju bar- projektu. MGOPS 
ier organizacyjnych czy psycholo-

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
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wyżynny, nizinny, pojezierzy, lasów....... ne z kościołem i okolicą.  Uczniowie uczęszczający na 
wreszcie nadmorskie wydmy. Zgodnie     zajęcia projektu „Azymut 
z treściami nauczania o typach krajobra- Po południu, tego samego dnia, wyru-

na wszechstronną edukację”, 
zów w Polsce, uczniowie mogli zaobser- szyliśmy do latarni morskiej w Niecho-

wyjechali na obóz naukowy wować ukształtowanie terenu, roślin- rzu. Szliśmy wybrzeżem kilka kilometrów 
do Rewala, miejscowości ność, zmieniający się klimat, inne formy dla rekreacji i zdrowia. Oddychaliśmy 

terenu.             nadmorskim jodem, zbieraliśmy muszle, położonej na zachodnim 
Po przyjeździe do Ośrodka Wczasowego wodorosty, kamyki, które wyrzucało wybrzeżu Bałtyku.
„Adria”,  zakwaterowaniu i obiadokolacji morze. Rozpoznawaliśmy nazwy roślin 
pobiegliśmy powitać morze. Właśnie żyjących w morzu. Posługiwaliśmy się 

Miał on na celu: zachodziło słońce, więc widok był nie- przewodnikami, korzystaliśmy z wiedzy 
-utrwalenie i poszerzenie wiadomości      samowity. Uczniowie przypomnieli so- nauczycieli. Obserwowaliśmy i uczy-
z zakresu przyrody, biologii, chemii, geo- bie wiadomości o kierunkach świata, liśmy się nazywać nadmorskie formy 
grafii, historii skutkach ruchu obiegowego i obrotowe- ukształtowania terenu: wydmy, klify, 
- pracę na materiale przyrodniczym,         go Ziemi. Obserwowali i badali nadmor- wybrzeże, półwysep, zatoka, mierzeja, 
z wykorzystaniem naturalnych ekspona- ski klimat, elementy pogody. Używali do płycizna i głębia. Nauczyciele opowiadali 
tów tego własnych zmysłów, ale także kom- o zajęciach miejscowej ludności, jakie 
- odbycie zajęć w terenie, bezpośrednią pasów, gmonomu, wiatromierzy. ryby odławia się w morzu. Po przybyciu 
obserwację flory i fauny wybrzeża Za pomocą aparatu fotograficznego do ośrodka wszyscy wykonywali notatki, 
- poznawanie pięknych, polskich zakąt- wykonali zdjęcia. Mając lornetkę podzi- ilustracje, gromadząc zdobytą wiedzę.
ków wiali daleką linię horyzontu, obiekty na   
-zdobycie wiedzy historycznej o miesz- morzu, elementy krajobrazu wydmo- Kolejny dzień pobytu,9. 06.  niedziela - 
kańcach nadmorskiego regionu wego  i zachód słońca. to całodniowa wycieczka na Wyspę 
- wykorzystanie naturalnych walorów Wolin i do Międzyzdrojów. Towarzyszący 
turystycznych Minęła noc, chyba u większości uczestni- nam przewodnik bardzo dużo opowie-
- sport i rekreację w klimacie nadmor- ków nieprzespana i już pierwsza wy- dział o przeszłości tej wyspy, o Wikin-
skim cieczka... do Trzęsacza. gach i Słowianach walczących o prymat 
- wykorzystanie leczniczych właściwości Obserwowaliśmy ruiny gotyckiego religijny na tych terenach. 
jodu, wód solankowych. kościoła, znajdujące się na klifowym Byliśmy w punkcie widokowym, skąd 

zboczu, który kiedyś był oddalony od można było podziwiać wiele wysepek 
W wyjeździe uczestniczyło 42 morza 2 km. Tą i wiele innych niszczą- położonych wokoło. Za pomocą aparatu 
uczniów z klas III-VI wraz cych działalności morza obserwowa- fotograficznego zrobiliśmy wiele zdjęć, 
z opiekunami Małgorzatą Drewno, Mał- liśmy i fotografowaliśmy. Pani biolog nakręciliśmy filmiki edukacyjne. 
gorzatą Myśliwiec, Pawłem Leśniakiem     odbyła z uczniami lekcję na temat przy-
i Piotrem Prokuskim. pływów, odpływów morza, faz księżyca. W Międzyzdrojach zwiedziliśmy Nad-

Dowiedzieliśmy się z czego zbudowany morskie Muzeum Przyrodnicze, z oka-
Wyruszyliśmy dnia 8.06. godzinie 4:00 jest klif, rozpoznawaliśmy rodzaje i wła- zami flory i fauny tego regionu.
autokarem spod naszej Szkoły. Podróż ściwości skał. Uczniowie pracowali na Zaprzyjaźniliśmy się z orłem „bielikiem” 
trwała 12 godzin, więc trochę się materiale przyrodniczym, wyko- Kubą, który naprawdę był samicą.
dłużyło. Mogliśmy zza szyb autokaru rzystywali lupy, dłutka. Poznaliśmy Kupiliśmy pamiątki, pocztówki, prze-
obserwować zmieniający się krajobraz: legendy i podania mitologiczne związa- wodniki. Podzieleni zostaliśmy na dwie 

SPRAWOZDANIE 
Z OBOZU NAUKOWEGO W REWALU
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należy się największy szacunek. atrakcje oczekiwały na uczestników   Już tradycyjnie, w ostatnią 
Natomiast uczniowie klas najmłodszych  spotkania na świeżym powietrzu. Była to przed wakacjami niedzielę 
zadedykowali  swoim  rodzinom wokal- m.in. wystawa uczniowskich prac wyko-

,odbyła się w Zespole Szkolno-
no - taneczny „koncert życzeń”: ilustro- nanych  techniką  orgiami , „szybki” kurs 

Gimnazjalnym w Sierosławicach  wane ruchem piosenki i pełną wdzięku udzielania pierwszej pomocy oraz  
impreza środowiskowa – „Festyn „zorbę”. Później grupa taneczna  utwo- stoisko, na którym zachęcano do  degu-

rzona w ramach projektu „Azymut na  stowania potraw umożliwiających Rodzinny”. 
wszechstronną edukację” odtańczyła „dożycie 100 lat”. Na szkolnym boisku 
ognisty hiszpański taniec „paso doble”,   odbył się turniej sportowy, zaś najmłodsi Przybyli na nią  uczniowie , ich rodzice     
a dziewczynki z klas  V- VI  przedstawiły mogli się pobawić na placu zabaw oraz  i rodziny, a także zaproszeni goście – 
układ sportowo-taneczny z własną  cho- przyozdobić twarze profesjonalnie wy-przedstawiciele władz  Miasta i Gminy 
reografią. konanym wesołym makijażem.Nowe Brzesko z  p. burmistrzem Grze-
   Gimnazjaliści  mieli dla wszystkich  gorzem  Czajką oraz radni.
wielką niespodziankę – przedstawienie    Festyn rodzinny był zatem nie    Spotkanie środowiskowe organizowa-
„Królewny Śnieżki” w teatrzyku lalko-ne na koniec roku szkolnego stanowi tylko okazją do tego, aby rodzice 
wym. Na przygotowanie tego spektaklu zawsze sposobność do zaprezentowania i dziadkowie mogli  zobaczyć,
poświęcili dużo czasu, ponieważ  wszyst-osiągnięć naszych uczniów, a jednocześ-  co umieją  ich dzieci        
kie lalki i rekwizyty zostały przez nich nie - do spędzenia niedzielnego popołu- i wnukowie, 
własnoręcznie wykonane  na zajęciach dnia w sympatycznej atmosferze. ale też  miło spędzili czas
artystycznych. „Królewna Śnieżka”, łą-Uroczystość rozpoczęła się w sali gimna-
cząca znaną fabułę ze współczesną stycznej, gdzie swoje umiejętności arty- .     A dla  nauczycieli  Zespołu - liczny muzyką, zyskała ogromne uznanie wi-styczne pokazali uczniowie szkoły pod- udział w szkolnej imprezie mieszkańców dzów.stawowej. Dziewczynki i chłopcy z klas naszych  miejscowości – stał się potwier-   Na korytarzach szkolnych można było starszych wystąpili w inscenizacji pt.        dzeniem, że pracujemy wśród ludzi, obejrzeć wystawę fotografii dokumen-„O Tobie,  mamo…”. Wcielając się w pos- którzy są nam życzliwi.tujących ostatni „azymutowy” obóz  tacie matek i niesfornych dzieci  pod-
naukowy w Rewalu .kreślili , jak trudna jest życiowa rola Grono pedagogiczneZe względu na piękną pogodę pozostałe  mamy i dlaczego naszym „rodzicielkom” 

Rodzinna niedziela w SierosławicachRodzinna niedziela w Sierosławicach
 uczniowie szkoły Podstawowej w Sierosławicach podczas festynu

grupy. Odbyły się zajęcia w terenie. ka wspinaczkowa, wspinanie na sznurze, pamiątkowe, bo na drugi dzień wyru-
Zapoznaliśmy się z planem miasta biegi przez przeszkody. Ale wszystko za- szaliśmy w drogę powrotną Wieczorem  
Międzyzdroje, ze znakami topografi- częło się w zrekonstruowanej izbie była dyskoteka z kolegami z Mniszowa. 
cznymi i mieliśmy za zadanie dotrzeć do średniowiecznej, która wyglądała dosyć  
Promenady Gwiazd. Każda grupa ze swo- ponuro. Przewodnik opowiadał nam  Z  w i elk ą  przykrością opisujemy wtorek, 
imi opiekunami obrała inną trasę. Poro- o tych czasach, zajęciach ludzi. Posługi- bo to był dzień powrotu. Po śniadaniu 
zumiewaliśmy się za pomocą walkie- waliśmy się kopią, ubrani w zbroje,  je- wykwaterowaliśmy się z Ośrodka Wcza-
talkie, kompasów, które wyznaczały nam dliśmy podpłomyki. Cała impreza nosiła sowego Adria, a niebawem już wraca-
kierunek, czytaliśmy  mapy z charaktery- nazwę „Od rycerza do żołnierza”. Zdoby- liśmy do Krakowa. Oglądaliśmy filmy, 
stycznymi obiektami. Na Promenadzie liśmy wiedzę historyczną o epokach, ale śpiewali piosenki i rozmawialiśmy przez 
Gwiazd szukaliśmy dłoni słynnych osób, także mogliśmy dać upust swojej energii. telefony z rodzicami, którzy z niecierpli-
pasujących do naszych. Poznaliśmy Pokonywaliśmy wiele przeszkód, tras wością na nas czekali. 
nazwiska słynnych artystów.  sportowych. 

Po powrocie do Rewala kąpaliśmy się   P r zygoda z morzem była wspaniała, 
W poniedziałek, 11.06.czekała nas w morzu, budowaliśmy z piasku „cudeń- dużo nauczyliśmy się, zobaczyliśmy pięk-
niespodzianka...chyba miła. Wywiezio- ka”/; fortece, zwierzaki nadmorskie, sy- ny krajobraz nadmorski. Były to nieza-
no nas do wojska. Prawdziwy kapitan reny, a musiało to mieć związek z odby- pomniane lekcje „ na żywo” i rekreacja.
przeprowadził musztrę. Była także ścian- tymi wycieczkami. Robiliśmy zdjęcia Uczestnicy projektu.
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Swoją obecnością zaszczycili nas w piłce nożnej – EURO 2012 z osobna prezentowali się fantasty-
również: Poseł na Sejm Rzeczpospo- cznie.!!!to nie mogło u nas zabraknąć 
litej Polskiej Pan Włodzimierz Ber- zespołu „Jarzębina”. 
nacki, Burmistrz Gminy i Miasta Ostatnim punktem festynu był 
Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka, show „Mam talent”, w którym Chłopcy z klasy V i VI jako „spoko-
Pani Anna Lewandowska, Pani Anna uczniowie zaprezentowali swoje kobitki” wystąpili ze swoim repertu-
Wyczesany oraz radni i sołtysi z na- umiejętności w tańcu, śpiewie, arem „Koko, euro, spoko”.  
szego obwodu. recytacji, akompaniamencie 

muzycznym oraz w konkurencjach W następnej kolejności zaprezento-
Jako pierwsze w to słoneczne po- sportowych. wali się uczniowie klasy III w insce-
południe wystąpiły dzieci uczęszcza- nizacji  pt. „Jak Bóg stworzył mamę”. 
jące do „Klubu dla Maluchów”, które Każdy z uczestników za swój występ Po nich zaś nizinni górale z Mniszowa 
przedstawiły program artystyczny został obdarowany słodyczami. zaśpiewali nam „na góralską nutę”. 
związany ze świętem rodziny. Dzieci Umiejętności taneczne pokazali też Wszystkie te punkty programu były 
wspólnie zaśpiewały piosenki i po- uczniowie uczęszczający na zajęcia   przeplatane przeróżnymi konkursa-
wiedziały wierszyki dla swoich w ramach projektu „Azymut na mi skierowanymi do dzieci i ich 
kochanych rodziców, a następnie wszechstronną edukację”. rodziców. Po atrakcjach przygotowa-
wręczyły im własnoręcznie wykona- nych przez uczniów uczestnicy fes-Dużo wesołości i uśmiechu wywołało 
ne upominki.  tynu zostali zaproszeni na kiełbaskę   pojawienie się na scenie Makumby, 

z grilla, lody i przepyszne ciasto przy-który w towarzystwie swoich przy-
W związku z tym, że nasz kraj prze- gotowane przez Radę Rodziców.   jaciół zatańczył dla zgromadzonej 

żywa niesamowite chwile społeczności.  Wszyscy razem i każdy Irena Koral
związane z mistrzostwami  

FESTYN  RODZINNY  W  MNISZOWIE

Dnia 17 czerwca 2012 r. 

w Szkole Podstawowej 

w Mniszowie już po raz drugi 

odbył się „Festyn rodzinny”. 

Obchodziliśmy  go w sposób 

szczególny, gdyż uczniowie 

naszej szkoły mieli okazję 

podarować swoim rodzicom 

coś niezwykłego: radość, 

uśmiech oraz niezapomniane 

wrażenia ze wspólnej zabawy. 

12

 Artyści festynu podczas występów
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Liga Obrona Kraju Nowe Brzesko wspólnie z miejscową Szkołą 
Podstawową zorganizowała w dniach 31 maja     i 1 czerwca 

turniej strzelecki o puchary      
Burmistrza Gminy i Miasta. 

W zawodach wzięło udział 65 osób z pięciu klas SP Nowe Brzesko. Po pierwszym 
dniu eliminacji strzeleckich wyłoniono po trzech najlepszych strzelców z każdej 
klasy. Klasa V. (wychowawca Alicja Sendek). 1. Justyna Piekarz, 2. Damian Rudnik, 3. 
Patryk Caba. Klasa VIb. (wychowawca Łukasz Maderak). 1. Piotr Pokorniak, 2. Jakub 
Nowak, 3. Nikola Kalita. Klasa IVb. (wychowawca Ewa Skóra). 1. Manuel Janusz, 2. 
Łucja Trybała, 3. Kamila Data. Klasa VIa. (wychowawca Gizela Poszwa). 1. Bartosz 
Kochański, 2. Weronika Malinowska, 3. Konrad Pietras. Klasa IVa. (wychowawca 
Elżbieta Kiszka). 1. Eryk Bugaj, 2. Jakub Kwiecień, 3. Sylwia Kasza .
W drugim dniu eliminacji do rywalizacji przystąpiło piętnastu najlepszych strzelców 
z pięciu klas. Po oddaniu ośmiu strzałów na odległość 10 m z karabinków 
pneumatycznych kaliber 4,5 mm wyłoniono trójkę finalistów. Najlepszym 
snajperem okazał się Damian Rudnik, przed Weroniką Malinowską i Manuelem 
Januszem, i to oni do domu wrócili z pucharami burmistrza Grzegorza Czajki. 
Piętnastu najlepszych strzelców odebrało z rąk burmistrza i instruktorów LOK 
nagrody i pamiątkowe dyplomy. 
Obok wymienionych wcześniej nauczycieli z SP Nowe Brzesko, w organizacji 
zawodów strzeleckich pomagali również: Małgorzata Toroń, Dominika Resil-Molo 
(sekretarz zawodów), Kinga Zathey-Stąpor, Ryszard Garbarz, Stanisław Grzyb, Artur 
Grzyb, Mirosław Sakowski, Juliusz Nowak, Piotr Płatek, Janusz Opyrchał i Zbigniew 
Stasik. 
- Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w bezpieczne i sprawne przepro-
wadzenie tegorocznego Dnia Dziecka na strzelnicy LOK. Zapraszamy wszystkie 
szkoły i organizacje do współpracy z nami w czasie całego roku – mowi Arkadiusz 
Fularski prezes LOK Nowe Brzesko.
Najbliższe zawody na strzelnicy w Nowym Brzesku odbędą się podczas Dni Nowego 
Brzeska (ostatni weekend lipca). Stawką będą tradycyjnie puchary Dziennika 
Polskiego.

Tekst i fot. LOK

Urząd Gminy i Miasta Nowe 

Brzesko w współpracy z firmą 

Tr a n s  P o ł u d n i e  z  D ę b i c y  

zorganizował zbiórkę zużytych 

opon.

Opony składowane były w wyznaczonych 

miejscach na terenie Gminy tj. w Heb-

dowie Kolonii –  przy Placu koło Remizy 

Strażackiej oraz w Śmiłowicach –  przy 

Placu koło Klubu – Punktu Kasowego 

Poczty. 

Zbiórka okazała się dobrym pomysłem, 

mieszkańcy naszej Gminy chętnie podjęli 

inicjatywę oddawania opon do utylizacji 

do wyznaczonych punktów zbiórki, które 

zostały przygotowane przez Panie Sołtyski 

- Annę Kołodziej z Hebdowa Kolonii oraz 

Bożenę Zakrzewską ze Śmiłowic.

W dniu 12 i 18 czerwca 2012 roku firma 

Trans Południe podstawiła specjalistyczny 

sprzęt transportowy celem odbioru w/w 

odpadu. Łącznie zebrano około 12 ton.

W załadunku sprzętu transportowego 

pomagali pracownicy odpowiedzialni za 

utrzymywanie porządku i czystości na 

terenie Gminy Nowe Brzesko, którym       

w imieniu organizatorów składamy 

podziękowania za wyczerpującą pracę      

i pomocną dłoń.

Składamy również serdeczne podzięko-

wania wszystkim mieszkańcom za 

owocną współpracę oraz podjęcie inicja-

tywy w celu ochrony środowiska natural-

nego naszej Gminy. 

Jadwiga Kamińska

ZBIÓRKA 
ZUŻYTYCH OPON

Zbiórka opon w Hebdowie Kolonia

Finaliści zawodów LOK z 1 czerwca 2012 r.

Dzień Dziecka z LOK 
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Wzięły w niej udział oddziały przedszkol- konkurencje zespołowe – skoki w wor- Brzesku.

II miejsce zajął Adrian Kamiński ze Szkoły ne z: Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego   ka c h, przeciąganie liny, slalom.

Podstawowej w Mniszowiew Sierosławicach z nauczycielką Katarzy-
ną Myśliwiec, ze Szkoły Podstawowej     W rzucie do kosza III miejsce zajęła Milena Wawrzaszek       
w Mniszowie z nauczycielką Małgorzatą I miejsce zajęła Milena Wawrzaszek  z   ZP S G   Pr zedszkola Samorządowego     
Madej oraz połączone siły dzieci z od- z ZPSG Przedszkola Samorządowego  w  N o w ym Brzesku.
działu przedszkolnego oraz Przedszkola w Nowym Brzesku.
Samorządowego Zespołu Przedszkolno- II miejsce zajęła Nikola Czarnota z Zes- Slalom
Szkolno Gimnazjalnego w Nowym Brzes- I miejsce Przedszkole Samorządowe        połu Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosła-
ku z nauczycielkami Magdaleną Styczeń   z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimna-wicach, III miejsce zajął Jakub Zarzycki   
i Elżbietą Wójcik. Po uroczystym otwar- zjalnego w Nowym Brzesku.ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie
ciu Olimpiady, Dyrektor Przedszkola II miejsce oddział przedszkolny Zespołu 
przywitała Burmistrza Miasta i Gminy Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosławi-
Nowe Brzesko Grzegorza Czajkę oraz cach 
Pana Andrzeja Lubaszko z Komisji ds. III miejsce oddział przedszkolny Szkoły 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo- Podstawowej w Mniszowie.
wych, którzy byli fundatorami nagród na 
Olimpiadę Przedszkolną. W przeciąganiu liny 

I miejsce Przedszkole Samorządowe z 
Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimna-Już od paru lat podczas olimpiady 
zjalnego w Nowym Brzesku.przedszkolnej dzieci dekorują 
II oddział przedszkolny Zespołu Szkolno-medalem „Przyjaciela Przedszkola” 
Gimnazjalnego w Sierosławicach osoby, które w znaczący sposób 
III miejsce oddział przedszkolny Szkoły przyczyniły się do rozwoju i 
Podstawowej w Mniszowie

świetności przedszkola. 

W skokach w workach
W tym roku taki medal otrzymał Bur-

I miejsce Przedszkole Samorządowe z 
mistrz Grzegorz Czajka oraz Dyrektor 

Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimna-
Przedszkola Barbara Jamrozik. Pani 

zjalnego w Nowym Brzesku.
W rzucie woreczkami Dyrektor jest pomysłodawczynią i orga-

II miejsce oddział przedszkolny Szkoły 
I miejsce zajął Kacper Lebida z Zespołu nizatorką Konkursu Tańca, Olimpiady 

Podstawowej w Mniszowie
Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosławi-Przedszkolnej, Konkursu Teatralnego        

III oddział przedszkolny Zespołu Szkolno-cachi Plastycznego, wszystkich odbywają-
Gimnazjalnego w Sierosławicach.

II miejsce zajął Jakub Zarzycki z Zespołu cych się w przedszkolu uroczystości oraz 
Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosławi-zmian jakie zaszły w naszym przed-

Wszyscy zawodnicy walczyli do końca      cachszkolu. Medal ten jest drobną nagrodą za 
o zdobycie jak najlepszych miejsc na po-

wieloletnią pracę na rzecz przedszkola. III miejsce zajął Oliwier Charnicki z ZPSG 
dium. Zawsze po wspaniałej zabawie Przedszkola Samorządowego w Nowym Po części oficjalnej przyszedł czas na 
przychodzi czas na odpoczynek i wspól-Brzesku.zawody sportowe. W grach zespołowych 
ne biesiadowanie. Jak w poprzednich 

i indywidualnych wzięło udział 54 dzieci. 
latach, pogoda nam dopisała, humory 

W skokach na kangurkachW tym roku były to: konkurencje indy-
również a duch konkurencji nie pozwolił 

I miejsce zajęła Wiktoria Łuczywo z ZPSG widualne – rzut do kosza, rzut w dal 
na nudę. 

Przedszkola Samorządowego w Nowym woreczkiem, skoki na kangurkach;
Elżbieta Wójcik

IX Olimpiada  Przedszkolna 2012 

Już po raz dziewiąty spotkaliśmy 

się w Przedszkolu 

w Nowym Brzesku

 na Olimpiadzie Przedszkolnej. 
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Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
Grzegorz Czajka, Andrzej Lubaszek 

wraz z nagrodzonymi dziećmi
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Dodatkowo chcą za wszelką cenę szych strzelców z każdej klasy. 

W drugim dniu eliminacji do ry-sprawić dziecku przyjemność i czynią 

walizacji przystąpiło piętnastu naj-to, wręczając mu prezent.

                       lepszych strzelców z pięciu klas.

Niezwykły Dzień Dziecka w gminie Najlepszym snajperem okazał się Da-

Nowe Brzesko obfitował w liczne mian Rudnik, przed Weroniką Mali-

atrakcje zarówno dla młodszych jak    nowską i Manuelem Januszem, i to 

i starszych uczestników.  oni do domu wrócili z Pucharami 

Burmistrza Grzegorza Czajki.

Przez Miejsko Gminne Centrum Piętnastu najlepszych strzelców 

Kultury i Promocji została zorganizo- odebrało z rąk burmistrza i instru-

wana zabawa taneczna. Dzieci wraz   ktorów LOK nagrody i pamiątkowe 

z rodzicami mogli podziwiać pokaz dyplomy.

taneczny przygotowany przez uczen-       

W Zespole Przedszkolno-Szkolno-nice szkoły podstawowej w Nowym 

Brzesku i instruktorkę tańca pracują- Gimnazjalnym w Nowym Brzesku 
cą w MGCKiP Panią Angelikę Wilk. odbył się „Dzień Średniowiecza”, na 
Jedną z atrakcji było karaoke, które który zostali zaproszeni:  Poseł na 
cieszyło się wielkim zainteresowa- Sejm prof. Włodzimierz Bernacki, 
niem. Na twarzach młodych osób Burmistrz Miasta i Gminy Nowe 
można było widzieć promienny uś- Brzesko Grzegorz Czajka, Radni Rady 
miech. Dzieci bardzo chętnie brały Miejskiej. Na szkolnych korytarzach 
udział w zabawach i konkursach. 

zagościły prawdziwe księżniczki, 
Mogli wykazać swój talent w „po-

dzielni rycerze, piękne damy dworu,                        kazie na najładniejszy taniec”. Pod-
zakapturzeni mnisi, groźni kaci z to- Dzień Dziecka to czas wyjątkowy, sumowaniem zabawy było wyrecy-
porami i tajemnicze czarownice. dlatego nie wolno o nim zapomnieć, towanie wiersza pt. „Słoń Trąbalski” 
Odbyło się pasowanie na rycerza może to bowiem sprawić dziecku przez Aleksandrę Oraczewską. 
,turniej rycerski oraz pokaz dawnego ogromną przykrość, którą później                      
rzemiosła-warsztaty plecionkarskie. trudno będzie wymazać z jego pa-W strzelnicy odbył się turniej strze-

mięci. Spotkanie prowadziły dziewczęta       lecki o puchary Burmistrza Gminy       
z Kółka Bibliotecznego. Zaproszeni Drodzy rodzice, dzieci niekoniecznie i Miasta zorganizowany przez LOK.   

oczekują prezentów, ale zawsze Goście, Grono Pedagogiczne, ucznio-W zawodach wzięło udział 65 osób     
pragną Waszej uwagi. wie oraz rodzice mogli usłyszeć z pięciu klas SP Nowe Brzesko. 

Mariola Bochenek, muzykę w wykonaniu zespołu Semi-Po pierwszym dniu eliminacji strze-
Małgorzata Krostabrevis z Kalisza. leckich wyłoniono po trzech najlep-

DZIEŃ DZIECKA 
W GMINIE 
                     

 NOWE BRZESKO
Obecnie Dzień Dziecka 
obchodzony jest w sposób 
szczególny. Właśnie w tym dniu 
dorośli starają się spędzić jak 
najwięcej czasu z dzieckiem 
i poświęcić mu całkowicie
 swoją uwagę. 

Zespół taneczny wraz z innymi dziećmi

Uczestnicy turnieju strzeleckiego o puchar Burmistrza Grzegorza Czajki

Uczniowie ZP-S-G w Nowym Brzesku 
wraz z zaproszonymi gośćmi. 
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.Jedziemy  więc na koncert machem galeria ,,Manu- ków wychodzącego na scenę razy, a widziały już nie jeden 
do Łodzi 29.04.2012r. w hali faktura”, łódzka filmówka, tenora. Andrea Bocelli zaczy- koncert Andrea Bocellego.  
,,Atlas Arena” śpiewa jeden   f ontanny i place zabaw. na swój wielki koncert. Śpie- Były już na jego występach w 

To w tym miejscu Andrzej z wielkich tenorów, Andrea 

Wajda kręcił sceny do filmu Bocelli. Organizatorem na-

,,Ziemia Obiecana”.   szego wyjazdu była Małgosia 
Nowak, zarażona przez swoją 
mamę Hanię Nowak wielką Naładowane pozytywną 
miłością i estymą do głosu energią udajemy się wieczo-
artysty. Fan klub Andrea Bo- rem na koncert. Ania i Rszard 
cellego z Nowego Brzeska to Nowakowie zdążyli w ostat-
cała rodzina Nowaków (An- niej chwili dojechać.
na, Małgorzata i Ryszard z żo-
ną Anną) oraz Maria Fudalej, Atlas Arena – 
a ostatnio dołączyłam rów- olbrzymia hala, 
nież ja. Wyjazd do Łodzi po-

wypełnia się tłumem traktowaliśmy jako dwudnio-
miłośników muzyki, wą wycieczkę turystyczną. 

Zwiedzamy Paradyż, Sulejów- a jest ich na koncercie 
gdzie podziwiamy najstarsze 8,5 tys. 
w Polsce opactwo Cystersów 

wa ulubione przez meloma- Londynie, Pradze, Berlinie, 
nów ,,Con te Partirio” , ,,Nou Ko szyca c h  S ł owa c k i c h ,  
sun dorma” – poświęcone L. Warszawie i w Lajatico w Tos-
Pavarottiemu, oraz 2 pieśni, kanii w jego rodzinnej miej-
które jak zaznaczył śpiewał scowości. 
Papieżowi Janowi Pawłowi II 
–,, Ave Maria”- F. Schuberta i Wychodzimy zachwycone 
, , P a n i s  A n g e l i c u s ”  –  śpiewem i  oczarowane 
C.Fraucka. w programie były uśmiechem artysty, ale czeka 
a r i e  z  , ,To s c i ”,  , , L u c i i                   nas jeszcze jedna niespo-
z Lammermuru”, ,,Rigoletta”, dzianka. Zatrzymują nas re-
,,Traviaty”, ,,La Boheme”          porterzy z Radia Złote Prze-
i wiele innych. Niektóre par- boje (organizator koncertu)    z 1145r., Piotrków Trybunal- Tylko marzymy kiedy docze-
tie śpiewał w doborowym to- i rozmawiamy na antenie        ski i w Nagłowicach dworek kamy się w Krakowie, takiej 
warzystwie włoskiej sopra- o wrażeniach z koncertu, Mikołaja Reja. W Łodzi space- hali lub sali koncertowej. Roz-
nistki Paoli Sanguinetti i pio- opowiadamy o odbytych już rujemy po sławnej ulicy Piotr- poczyna się koncert, na 
senkarki Iloria Bidia. koncertach i pozdrawiamy kowskiej, już w większości wstępnie 80 osobowy chór 

Nowe Brzesko. Koncert kończyły lżejsze pieś-pięknie odrestaurowanej. śpiewa VaPensiero z opery 
ni neapolitańskie ze sławnym Małgosia kończąc rozmowę Robimy sobie obowiązkowe ,,Nabucco” – G. Verdiego, 
,,o sole mio” i ,,canto della”. efektownie po włosku, zaska-zdjęcia z Arturem Rubin- czyli znany wszystkim ,,chór 

kuje dziennikarza zwanego  steinem, jak przystało miło- skazańców”. Artyście towa-
Na zakończenie po burzli- Elvisem. Rozmowa z nami        śniczkom muzyki. Miasto jest rzyszy również 70 osobowa 
wych owacjach były jeszcze 4 i wspólne zdjęcie z Elvisem już dzisiaj całkiem inne, to nie orkiestra symfoniczna. 
bisy. Jak mówią moje kole- znalazło się w Internecie.dawna fabryczno-robotnicza Po brawach dla chóru, tłum 
żanki to zdarzyło się pierwszy Łódź. W halach pofabrycz- na moment cichnie, aby za 
raz, aby artysta bisował aż 4 nych zrobiona z dużym roz- chwilę powitać burzą oklas-

Nowobrzeski Fan Klub- Andrea Bocellego

Nie tylko pracą żyje człowiek, potrzebna jest również rozrywka. 
Są wśród nas ludzie którzy szczególnie pokochali muzykę klasyczną, 

nie zawsze poważną

Maria Fularska , Anna Nowak i Lilka Cęckiewicz-Michalik 
podczas koncertu w Łodzi

Uczestnicy koncertu Andrea Bocelli 
z reporterem Radia Złote Przeboje

Lilka Cęckiewicz-Michalik
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Ponad pięćdziesiąt osób z gminy Nowe zwłaszcza po wspólnym obiedzie na storią „polskiego San Giovanni Rotun-

Brzesko i okolic wzięło udział w piel- świeżym powietrzu – mówi Zofia Gorzał- do” w województwie Śląskim, które 

grzymce do Sanktuarium w Gidlach,   cz an a  z  Nowego Brzeska, która wspólnie powstaje na dawnym terenie miejsco-

w województwie łódzkim. W powrotnej z Zofią Ryńca ze Szpitar dbały o repertu- wego PGR-u. 

Organizatorem wyjazdy były Nowo-drodze pielgrzymi modlili się w Sanktu- ar. 

Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli we brzeskie Oddziały Miejsko-Gminne ZERiI arium Ojca Pio niedaleko Częstochowy.

- Wyjazd był bardzo udany. Dopisała nam mszy świętej w Gidlach, gdzie mogli oraz LOK. Kolejny wyjazd obie organi-

ciepła pogoda na zewnątrz, jak i pogoda m.in. zapoznać się z wystawą ”Madonny zacje planują do Sanktuarium w Czernej    

ducha, która jest najważniejsza. Śpie- Kresów”, prezentującą przejmującą i zamku w Tenczynku w sobotę 14 lipca. 

waliśmy pieśni religijne, a w powrotnej historię polskich Sanktuariów na Kre- Zapisy u pani Ireny Fularskiej tel.692-

drodze biesiadne. Nie zabrakło też żar- sach Wschodnich. W powrotnej drodze 147-510. Koszt 35 zł. 

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski tów i kawałów. Klimat był wyśmienity, pielgrzymi modlili się i zapoznali z hi-

Przybyłych powitał gospodarz 

parafii ks. proboszcz Józef Ostrę-

ga, a homilię wygłosił o. Euge-

niusz Grzywacz kustosz klasztoru 

hebdowskiego. 

W uroczystościach kościelnych 

obok działaczy Polskiego Stron-

nictwa Ludowego (4 sztandary 

PSL) udział wzięli również dru-

howie z OSP Hebdów z prezesem 

Józef Krostą na czele i sztan-

darem OSP Hebdów. 

Po mszy działacze PSL z Gminy 

Nowe Brzesko udali się na piknik 

do Centrum Kulturalno Społe-

cznego w Hebdowie, który trwał 

do późnych godzin wieczornych. 

Spotkanie umilał rytmiczną mu-

zyką zespół „Aranż” z Hebdowa. 

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski 

Oglądali Madonny Kresów

 Uczestnicy pielgrzymki Sanktuarium w Gidlach

Święto Ludowe w Gminie Nowe Brzesko

W niedzielę 27 maja 2012r. w Gminie Nowe Brzesko obchodzone było 
Święto Ludowe, które rozpoczęło mszą w Sanktuarium Matki Bożej       
w Hebdowie

 Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas Święta Ludowego
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WYSTAWA  ZNAKOMITEGO  WITRAŻYSTY

Ośrodek Centrum Wiara i Kultura w XII-wiecznym klasztorze w Hebdowie od              
1 czerwca 2012 roku zachwyca wystawą znakomitego witrażysty i malarza Pana 
Jerzego Skąpskiego
Artysta jest autorem największego witraża w Europie  oraz wielu innych 
fascynujących dzieł. Wystawa obejmuje witraże, w których zawarte są motywy 
Biblijne, dzieła malarskie ukazujące wątki religijne oraz wspomnienia z lat dzie-
cięcych artysty, a także zdjęcia z Hebdowa oraz Nowego Brzeska z lat 1933-1945.
 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wystawy, której kuratorem 
jest o. Eugeniusz Grzywacz, Dyrektor Centrum Wiara i Kultura.
Szczegółowe informacje:
Centrum Wiara i Kultura
Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko

STRAŻACKIE ODZNACZENIA 

W dniu 19 maja 2012r. wicepremier Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP podczas Zjazdu 

Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie odznaczył Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Arkadiusza 

Fularskiego byłego prezesa powiatowego OSP Proszowice (2001-2011). Złotym medalem uhonorowano też Joannę 

Dziwiszewską (byłego sekretarza Zarząd Powiatowego 

ZOSP 2006-2011). Na kolejną pięcioletnią kadencję

 na stanowisko prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Małopolsce druhowie wybrali 

ponownie posła Edwarda Siarkę. 

Druh Marcin Gaweł z Pałecznicy zastąpił 

Arkadiusza Fularskiego na stanowisku 

sekretarza ZW.  W skład ZW z powiatu 

Proszowice powołano też ponownie 

druha Aleksandra Szopę 

z Piotrkowic Wielkich. 

                                                      (D-R-M) Uczestnicy Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie

GRUPA TANECZNA MGCKIP
 
Od czasu ferii zimowych w roku 2012r. w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku,  w każdy 
poniedziałek odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez tancerkę nowohuckiego zespołu tanecznego FLACH 
DANCE Angelikę Wilk.  

W zajęciach tanecznych udział brały dzieci z Zespołu Przedszkolno 
Szkolno Gimnazjalnego w Nowym Brzesku. Na początku w zajęciach 
uczestniczyło sześć dziewcząt jednak z każdym poniedziałkiem ilość 
osób chętnych do nauki tańca sukcesywnie rosła i szybko okazało się, 
że dla wszystkich brakuje  miejsca na sali dlatego zostały stworzone  
dwie grupy taneczne.  Wśród uczestników instruktorka wypatrzyła 
talenty taneczne, które doskonalą swoje umiejętności pod jej 
fachowym okiem. Jedna z grup miała okazje zaprezentować  się 
przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi podczas Dnia Dziecka
 zorganizowanego przez MGCKiP.  Grupa taneczna będzie miała 
okazje zaprezentować się także podczas tegorocznych Dni 
Nowego Brzeska  przed większą rzeszą publiczności.  
                                                                                                  AM

Część grupy tanecznej wraz z tancerką nowohuckiego 
zespołu tanecznego FLASCH DANCE 

Angeliką Wilk po pokazie tanecznym



Dusza Samuraja 
Samuraj Mariusz Błaszkiewicz 
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Podopieczni Środowiskowego Do- tniczą. W 2012 roku odbyła się 

mu Samopomocy w Gruszowie całodniowa wycieczka do Krakowa, 

bardzo aktywnie uczestniczą w za- rozpoczęła się ona wizytą w  kinie, 

jęciach organizowanych w Ośrodku. następnie pojechaliśmy na Wawel,     

Dom oferuje szeroki wachlarz zajęć a zakończyliśmy wyprawę rejsem na 

i warsztatów o charakterze edukacyj- statku po Wiśle. Ponieważ bardzo 

nym, integracyjnym, wspierającym   do b rze układa nam się współpraca      

i aktywizującym. Zajęcia są prowa- z organizacjami działającymi w 

dzone przez wykwalifikowaną kadrę Nowym Brzesku oraz z pobliskimi 

(psychologa, pedagoga, asystenta parafiami, kilka osób uczestniczyło    

osoby niepełnosprawnej, rehabili- w pielgrzymce do Sanktuarium Ma-

tanta, instruktorów terapii zajęcio- ryjnego w Ludźmierzu i  podziwiało 

wej wspomaganych przez opiekunów piękno Zakopanego. Już wkrótce 

i stażystów). Zawsze gwarantowana planowana jest pielgrzymka do Wa-

jest atmosfera życzliwości, zrozumie- dowic i Kalwarii. 

nia i wzajemnej akceptacji. ŚDS również współpracuje z innymi 

Bardzo prężnie działa pracownia Ośrodkami o podobnym, bądź zbliżo-

plastyczna , w której istnieje również nym zakresie działania. Nasi uczestni-

możliwość pracy z komputerem. cy licznie biorą udział w imprezach 

Prace wykonane w ŚDS prezentujemy integracyjnych organizowanych przez 

w aktualnym  wydaniu Gazety Nowo- inne Ośrodki, sami również takie 

brzeskiej. imprezy organizujemy.

Prowadzone jest  kółko teatralno- W Ośrodku znajduje się bardzo 

muzyczne. Podopieczni mogą po- dobrze wyposażona pracownia tera-

chwalić się już kilkoma zaprezento- pii ruchowej oraz gabinet masażu. 

wanymi przedstawieniami min. Zajęcia w wymienionych pracow-

wystawialiśmy „Jasełka” w 2011, niach odbywają się codziennie. 

2012 r , „Inscenizację Męki Pańskiej” , Podopieczni  chętnie  biorą w nich 

nasi aktorzy biorą udział w konkur- udział. Codziennie też  współ-

sach muzycznych. Ostatnim osiągnię- uczestniczą w przygotowywaniu po-

ciem było zdobycie II miejsca oraz siłków w pracowni kulinarnej.

indywidualnych wyróżnień przez Nowością naszego Ośrodka jest  

Roberta Buczka i Janinę Morsztyn   w ła sny warzywniak oraz biblioteczka

na konkursie „Zielonej Piosenki” zor- Osoby chcące poznać naszą placówkę 

ganizowanym w Zespole Placówek „ zapraszamy od poniedziałku do 

Caritas „ w Proszowicach. piątku w godz. 7.30-15.30.

Organizujemy wycieczki, w których 
Anna Łanecka podopieczni bardzo chętnie uczes-

MGKRPA
w Nowym Brzesku

Żyj na trzeźwo

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych jest jednym z zadań 

gminy związanych z realizacją 
lokalnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii.

Działania edukacyjne i informacyjne mają 
za zadanie informowanie społeczności 
lokalnej o tym, gdzie i jak szukać pomocy 
w sytuacjach związanych z negatywnymi 
konsekwencjami spożywania alkoholu      
i innych używek.
Informacje i pomoc osobom z proble-
mami alkoholowymi oraz członkom ich 
rodzin można uzyskać w Punkcie 
Konsultacyjno – Informacyjnym ds. 
Profilaktyki i Uzależnień, który mieści się 
w Nowym Brzesku ul. Krakowska 27 
wejście od placu Wolności.

Punkt czynny jest w każdy czwartek 
tygodnia w godzinach 9.00 – 13.00
Tel. 12 385-21-47

                                                                                                             
Andrzej Lubaszek                                                                                             

P-cy MGKRPA                                                                                              
w Nowym Brzesku

Prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie. 

Nie ma czasu na nudę w ŚDS
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uroczystości: szkolnych, patriotycznych   były wtedy niedostępne w sklepach. 
i religijnych. Pani Alicja Bryłowa uczyła 
młodzież prac plastycznych, rysunków   P o  p owrocie z Dąbrowy Górniczej wyszła 
i rozwijała talenty aktorskie poprzez za mąż za Alfreda Bednarskiego i uro-
wystawianie okazjonalnych przedsta- dziła dwóch synów: Alfreda i Stanisława. 
wień młodzieżowych. Dzięki swej na- Uczestniczyła aktywnie w pielgrzymkach 
uczycielce Alicji Bryłowej Maria posiadła do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydow-
umiejętność rysowania ołówkiem osób   skiej.  Celem jej, jak każdej matki było 
i martwej natury. Nauczyciel Franciszek zadbać o dobre wychowanie synów i za-
Bryła uczył młodzież śpiewu, również pewnić im wykształcenie. Wpajała im 
spisywał regionalne pieśni i przyśpiewki, miłość do ziemi ojczystej a zwłaszcza     
które zostały wydane w śpiewniku jego do „małej ojczyzny” tj. Nowego Brzeska    
autorstwa. Jednym z większych przeżyć i okolicy. Wynikiem takiego wychowania 
Marii był udział nowobrzeskiej mło- było zainteresowanie synów, historią       
dzieży szkolnej na zjeździe poetów i dziejami małej ojczyzny.  Synowie zos-Wspomnienia zebrane 
polskich w Pławowicach .Przygotowy- tali uhonorowani odznaczeniami samo-

o Marii Bednarskiej wano się dość długo ćwicząc pieśni   rz ąd o w ym  i i  pa ństwowymi.  
i deklamując wiersze przed tak atrakcyj-

 Maria Bednarska urodziła się  w Brzesku ną wyprawą. Dnia 21 czerwca 1928 r. Maria Bednarska, przeżywając niemal 
Nowym 28.08.1912r. jako córka Józefy      młodzież pod opieką nauczycieli: Alicji   1  00 lat, była świadkiem historii ziemi 
z Bremerów  i Wojciecha Staniszewskie- i Franciszka Bryłów oraz Józefa Reraka, nowobrzeskiej i historii Polski. Urodziła 
go. Wychowywała się w domu przy ul. poszła pieszo poprzez nowobrzeskie się w czasach zaboru rosyjskiego, pa-
Krakowskiej 37 (gdzie mieszka inna błonia, hebdowskie łąki, aż do Pławowic. miętała odzyskanie niepodległości Pol-
rodzina). Miała dwie starsze siostry Tam przywitał ich właściciel majątku ski w 1918 roku. Przeżyła ciężki okres 
Leokadię Pelc i Janinę Kosmala oraz trzy hrabia Ludwik Hieronim Morstin. okupacji: wywózkę Żydów z Nowego 
młodsze Alfredę Biernacką, Danutę Młodzież miała okazję zaprezentować Brzeska, bombardowanie oraz ucieczkę 
Klasę i Halinę Woźniak.  Dom, w którym się przed gronem sławnych polskich z dziećmi do pobliskich wiosek. Do końca 
się urodziła, w XVIII wieku należał do  poetów takich jak: swoich dni zachowała bystrość myśli, 
Grzegorza Staniszewskiego, jego żony Zofia Starowiejska Morstinowa, Antoni podziw dla świata. Była go wciąż ciekawa 
Marianny i synów: Wojciecha i Jana.      Słonimski, Maria Morstin- Górska, Maria – czytała bardzo dużo i chętnie- szcze-
W roku 1791 Grzegorz Staniszewski Pawlikowska- Jasnorzewska, Jarosław gólnie Żywoty Świętych i prasę codzien-
został wybrany burmistrzem miasta Iwaszkiewicz, Emil Zegadłowicz, Julian ną.
Brzeska Nowego. Był on protoplastą Tuwim, Leopold Staff i Jan Lechoń. 
licznej rodziny Staniszewskich która do Uczniowie śpiewali i recytowali wiersze Odeszła dnia 14 kwietnia 2012 roku        
dziś zamieszkuje Nowe Brzesko. również Maria uczestniczyła czynnie  w   w iek u 100 lat. Pochowana została na 
W latach 1916 do 1920 Maria Staniszew- w tej uroczystości, wspólnie z koleżanka- cmentarzu w Nowym Brzesku we wspól-
ska uczęszczała do przedszkola, które mi Heleną Krzyk (Jędrychowską), Zeno- nej mogile, gdzie spoczywają jej rodzice   
mieściło się w starej plebanii. Już wtedy bią Palińską, Stanisławą Palińską (Pająk)   i mąż.
ujawnił się jej talent recytatorski. i Janiną Palmączyńską (Andrzejewską).              Opracowanie: 
Pierwszy raz publicznie zaprezentowała   
swoje umiejętności podczas uroczy- Po ukończeniu siódmej klasy Maria roz-
stości pożegnania księdza proboszcza poczęła naukę w łyszkowickiej szkole 
Jana Karcza. To wydarzenie zapadło jej    gospodarczej, szkoła która miała za za-
w pamięć na całe życie - często wspo- danie przysposabiać młodzież, szczegól-
minała ludzi zgromadzonych od Starego nie dziewczęta do obowiązków w przy-
Rynku aż po ul. Piłsudskiego. szłym życiu. 
W latach 1920 do 1927 uczęszczała do 
Szkoły Podstawowej w Brzesku Nowym. Następnym etapem w życiu Marii był 
Miała to wielkie szczęście, że uczyli ją kilkuletni pobyt  w Zagłębiu Dąbrowskim 
tacy nauczyciele jak państwo Alicja           u najbliższej rodziny: wujka Adama Sta-
i Franciszek Bryłowie (rodzice księdza niszewskiego i cioci Marii Filipowskiej, 
infułata Jerzego Bryły), Józef Rerak.   którym zawdzięczała zdobycie zawodu 
Ówczesnym kierownikiem szkoły był krawcowej. Umiejętności te były jej bar-
Antoni Łakomski. Nauczyciel języka dzo przydatne w późniejszym życiu. 
polskiego Franciszek Bryła rozwinął 
talent Marii poprzez wyznaczanie jej do Podczas II Wojny Światowej i po  jej za-
deklamacji wierszy z okazji różnych kończeniu szyła szaty liturgiczne, które 

Praca zbiorowa

Maria Bednarska 
w roku 2010

 ługie i ciekawe życie…D

Maria Bednarska
 z roku 1933 z lat młodości
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Co ukrywają mury starych budynków   P e w nie spory procent Naszej społeczno- siejsze założenia programowe w polskim 
i pajęczyny mrocznych strychów? Jaką ści lokalnej odpowiedziałby na wyżej szkolnictwie tak mało miejsca poświę-
historie opowiadają ciemne komnaty postawione pytanie ale już mało który cają historii lokalnej a wręcz w ogóle nie 
średniowiecznych zamków? Co przykrył mieszkaniec Nowego Brzeska wie, że ma miejsca na takie tematy w podsta-
kurtyną zapomnienia czas na ziemi,  k u rh an y  z najdują się na Naszej Nowo- wach programowych. ” Dzieci z Naszej 
w której obecnie żyjemy? Każdego z Nas brzeskiej Ziemi.  „ Wystarczy wybrać się Gminy mają bardzo małą wiedzę na te-
ciekawi tajemnica przeszłości. na spacer choćby po okolicy Mniszowa mat jej dziejów, wręcz mogę zaryzyko-
Każdy z Nas czasem zadaje sobie w my- by Nasz wzrok dostrzegł kurhanowe wać stwierdzeniem, że nie mają żadnej. 
ślach takie pytania. Pytania te często po- cmentarzyska. Ja osobiście nawet nie Chciałbym to zmienić prezentując swoje 
zostawione zostają w Naszych umysłach muszę daleko wychodzić poza swoją po- zbiory najmłodszym i opowiadając im     
bez odpowiedzi. Dzieje się tak ponieważ sesje by spotkać się z historią. Wystarczy, o wydarzeniach sprzed kilkunastu lat, 
każdy z nas biegnie za jutrem nie mając że znajdę się za własną stodołą gdzie które miały miejsce na ich własnym pod-
czasu oglądać się za siebie. Co się jednak podczas pracy w polu bardzo często po- wórku. Z całą pewnością jest to historia 
dzieje w momencie kiedy dosłownie tykam się o liczne miny, granaty czy łuski bardzo ciekawa, z którą każdy powinien 
potykamy się o historie, o przeszłość, carskie, które pochodzą z lat 1906-1939 się zapoznać już od najmłodszych lat          
która leży pod naszymi stopami. Czy oraz hełmy czy też broń. Muszę przy- i przez późniejsze lata coraz bardziej 
wówczas możemy przejść obok tych za- znać, że posiadam już dość pokaźny zgłębiać źródło swej wiedzy ”- dodaje.
mierzchłych czasów zakopanych w ziemi „arsenał militarny”, który cały czas nie- Każdy z nas pewnie z opowiadań swoich 
obojętnie? Zapytaliśmy o to pana An- ustannie się powiększa. Warto w tym rodziców czy dziadków słyszał kiedyś 
drzeja Czajkę, którego pasją stała się miejscu zaznaczyć, iż podczas takich przeróżne historie związane z czasami 
historia Ziemi Nowobrzeskiej, która jak niezwykłych wykopalisk należy zacho- gdy na wojennej linii frontu brat zabijał 
sam mówi toczyła się za „ moją stodołą”.   wać środki wszelkiego bezpieczeństwa, brata, gdy na słowo „Ojczyzna” wszyscy 

gdyż to co trzymamy w dłoniach lub to stawali na baczność gotowi oddać życie 
„Przypuszczam, że przez moje pole prze- na co przez nieuwagę nadepniemy może za jej niepodległość, również pan An-
toczyły się kiedyś trzy fronty zbrojne. okazać się niewybuchem, który przy- drzej z opowiadań swojej babci wie, że 
Pierwszy z nich podczas Powstania Sty- czyni się do uszczerbku Naszego zdrowia nieopodal jego posiadłości w stodole 
czniowego, drugi w czasie I Wojny Świa- bądź pozbawi Nas nawet życia.”- mówi ukrywali się Żydzi, którym na wszystkie 
towej oraz trzeci w okresie II Wojny pan Andrzej Czajka prezentując swoje możliwe sposoby pomagała ludność No-
Światowej.”- mówi pan Andrzej. podziemne skarby. wobrzeska choćby poprzez dostarczanie 
Jest to długi okres na linii czasu a zara- Tym niezwykłym bogactwem histo- jedzenia, wody i odzieży, często płacąc za 
zem bardzo ważny i istotny dla dziejów rycznym pan Andrzej postanowił po- to wysoką cenę, cenę życia. Czy dziś lu-
Naszego państwa. Z tego okresu o histo- dzielić się z innymi. Nawiązał kontakt   d z ie   byliby skłonni na takie poświęce-
rii Polski możemy przeczytać wiele ksią- z Instytutem Archeologii Uniwersytetu nie?
żek, zobaczyć wiele filmów historycz- Jagiellońskiego w Krakowie a także Fun- Musimy zawsze pamiętać, że bardzo 
nych czy też programów dokumental- dacją „ Polsko- Niemieckie Pojednanie”. ważne jest aby przeszłość, która wy-
nych jak również pogłębiać swoją wie- Celem Fundacji jest świadczenie pomo- pełnia całość Naszego istnienia nie-
dze przy pomocy Internetu. Jednak mało cy ofiarom prześladowań nazistowskich, ustannie wskrzeszać do życia by ocalić ją 
wiemy o historii lokalnej swojego miej- upowszechnianie wiedzy o historii II od zapomnienia a także aby dociekać jej 
sca zamieszkania. Wojny Światowej i okupacji niemieckiej prawdy nawet tej najbardziej bolesnej     

w Polsce oraz aktywne działanie na rzecz i brutalnej. Powinniśmy nieprzerwanie     
Czy Nowobrzeszczanin wie, co to jest polsko-niemieckiego pojednania. z pokolenia na pokolenie przekazywać 
kurhan??? Otóż kurhan to rodzaj mogiły, „Wierzę, że to co kryje Nowobrzeska zdobytą wiedzę aby Nasze przyszłe 
w kształcie kopca o kształcie stożkowa- Ziemia posłuży działalności naukowo – pokolenia znały historie swojego pod-
tym lub zbliżonym do półkolistego, z ele- badawczej a później edukacyjno-infor- wórka, okolicy i państwa - prawdziwą hi-
mentami drewnianymi, drewniano-ka- macyjnej oraz pozwoli poznać i upow- storię… By żaden Nowobrzeszczanin 
miennymi lub kamiennymi, w którym szechnić prawdy historyczne o II Wojnie nigdy nie zatracił swojej tożsamości!  
znajduje się komora grobowa z pochów- Światowej”- mówi Nasz miejscowy Anna Musiał 
kiem szkieletowym lub ciałopalnym. „Archeolog”. Smuci jednak fakt, że dzi-

  Granaty za stodołą 

Wydaje się nam, że przeszłość jest naszą własnością.
 Otóż przeciwnie – to my jesteśmy jej własnością, 
ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać w niej zmian, 
ona natomiast wypełnia całość naszego istnienia. 
                                                                  Leszek Kołakowski
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m.in.: Stanisław Sroga (syn Emila), Pisząc o siatkarzach z Grębocina łatwo W Grębocinie (Gmina Nowe 
Fryderyk Gradzi, Franciszek Rojek, Józef kogoś pominąć, bo tu prawie każdy Brzesko) w piłkę siatkową 
Nawrot, Piotr Kubik, Henryk Boligłowa. rozgrywał mecze. mieszkańcy grają z powodzeniem 
Ten ostatni woził również swoją drużynę - Jestem wychowana na siatkówce, od od ponad pięćdziesięciu lat. 
wozem konnym na mecze towarzyskie kiedy pamiętam zawsze graliśmy w siat-Niedawno (21 maja 2012r) zawodnicy     
do Rzędowic, Szczytnik, Opatkowic, kówkę, grał również mój ojciec. Ten z tej wioski awansowali do IV. 
Rudna Dolnego, Gruszowa. sport mam w genach, tak jak większość Amatorskiej Ligi Siatkówki Małopolskie-
Wiosną 1961 roku powołano LZS mieszkańców Grębocina. U nas prawie go TKKF.
Grębocin. Pierwszym prezesem został każdy grał w piłkę siatkową – mówi Grębocin to sołectwo typowo rolnicze. 
Jan Kubik. Obok prezesa pierwszą Renata Chmurzyńska.Mieszkańcy przez cały tydzień pracują    
odmłodzoną wówczas drużynę tworzyli: 

w gospodarstwach rolnych, a w niedzie-
Mieczysław Kubik, Jerzy Maj, Stanisław Konia z rzędem temu, kto potrafi lę spotykają się na boisku do siatkówki. 
Sroga, Zbigniew Kasza, Marek Kubik, Jan zliczyć i wymienić wszystkie mecze To właśnie ta dyscyplina sportowa 
Wołoch, Stanisław Sendek. Później i turnieje, w których w ostatnich wyznacza od ponad pięćdziesięciu lat 
dołączali kolejni, m.in. Zbigniew Rojek, 

rytm życia dla wielu mieszkańców so- 50. latach brali udział siatkarze
Stanisław Rojek, Tadeusz Kubik, Henryk 

łectwa. Jak wspominają najstarsi, boisko  z Grębocina. Kubik, Stanisław Kasza, Józef Wołoch, 
sportowe początkowo znajdowało się Dariusz Gradzi, Artur Krosta, Bogusław 
tuż obok obecnego Klubu Rolnika. Do- - W latach osiemdziesiątych byliśmy Kubik, Michał Kubik, Jacek Kubik, Krzy-
piero później zbudowano boisko do siat- najlepszą drużyna w powiecie Proszo-sztof Nawrot, Henryk Jakubowski, Grze-
kówki, na którym rozgrywane są poje- wice, a w 1983 roku po zwycięstwie nad gorz Kubik, Jacek Kaczmarczyk, Sławo-
dynki sportowe. Słomnikami i Dobczycami, w Niepołomi-mir Jakubowski.

cach sięgnęliśmy po Mistrzostwo Woje-Do gry w siatkówkę w Grębocinie zawsze 
wództwa Krakowskiego. Wtedy silne - W Grębocinie grywało się byli chętni, zwłaszcza w niedziele. 
drużyny miały: Górka Stogniowska, - Na boisko przychodziło się zaraz po w siatkówkę już przed II wojną. 
Wierzbno, Stogniowice, Opatkowice, sumie. Jak się ktoś spóźnił to czekał na To właśnie starsi zawodnicy 
Szczytniki i Gruszów – dodaje Jan Kubik.ławce rezerwowych. Nieraz dochodzi-zadecydowali, żeby w maju 1961 
Dziesięć lat temu sportowcy obchodzili liśmy się między sobą, kto ma załapać się roku naszą drużynę wpisać 
40.lecie. Klub oraz dziewięciu działaczy do gry. A jak spadł deszcz, to czekaliśmy 

w struktury Ludowych Zespołów 
godzinami, aż boisko wyschnie  - dodaje otrzymało z rąk ówczesnego wójta Jana 

Sportowych. Chojki puchar i dyplomy jubileuszowe. Jerzy Maj. 
Okres siatkarski z ostatnich 50.lat dosko- Na uroczystości rocznicowe do Grębo-

Pierwsze mecze rozgrywaliśmy właśnie   nale pamięta Jan Kubik, pierwszy prezes cina zjechali członkowie założyciele 
z tymi starszymi zawodnikami. Boisko LZS Grębocin, siatkarz, sędzia, działacz miejscowego LZS oraz ich rodziny.            
było obok domu ludowego, w którym społeczny. Z okazji jubileuszu rozegrano turniej 
nieraz szyba wyleciała podczas meczu – - Jak się ktoś spóźnił na mecz, to siedział. siatkarski, w którym udział wzięło pięć 
wspomina Jerzy Maj. Każdy zawodnik na 15. był już dobrze drużyn, a najlepsza okazała się drużyna   
Wśród starszych zawodników, którzy zapocony. Graliśmy do 18. Po 18.30 był z Opatkowic. Stawką turnieju były pu-
kontynuowali w latach 40-tych i 50-tych wymarsz na Grębocin – wspomina były chary ufundowane przez honorowego 
przedwojenne siatkarskie tradycje, byli poseł. prezesa KS „Proszowianka” Jana Kubika. 

MAJĄ W GENACH

SIATKÓWKĘ 
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Jubileusz stał się też okazją do wyróż- Pisząc o sukcesach sportowców z Grę-

nienia klubu jak i jego działaczy bocina nie można też zapomnieć o wier-Nie inaczej było przed meczem 
okazałym pucharem i okolicznościo- nych kibicach, którzy nie zważając na z Amplusem w Nowym Brzesku 
wymi dyplomami. Oprócz wspomnia- porę roku, pogodę i własny czas licznie 11 maja 2012 r, kiedy rozdał 
nego już Jana Kubika podziękowania od dopingują swoich zawodników na każ-

wszystkim zawodnikom tabliczki 
władz gminy otrzymali: Jerzy Maj, Sta- dym meczu. Kibice podkreślają życzli-

czekolady i poskutkowało. 
nisław Sroga, Zbigniew Kasza, Tadeusz wość kierowcy pana Sylwestra Sobec-

Kubik, Marek Kubik, Zbigniew Rojek, kiego z Nadzowa, który zawsze wozi 
W finale gospodarze pokonali w za-

Dariusz Gradzi i Stanisław Gradzi. zawodników i kibiców na rozgrywki. 
ciętym pojedynku drużynę z Niegardo-

Warto dodać, że na turniejach smacz-
wa (25:22) i (25:9). Czyżby w tym tkwiła 

nym bigosem częstuje jeden z kibiców W ostatnich latach do głosu słodka tajemnica sukcesów siatkarzy       
pan Andrzej Styś.w rozgrywkach siatkarskich doszło z Grębocina?...
Wśród nich często na turniejach bywa młodsze pokolenie. Siatkarze z Grębocina wystartowali na 
sołtys i radna z Grębocina. 

jesieni 2011r. w rozgrywkach V. Amator-
- To jakiś fenomen, że w takiej małej 

- Od 2009 trenowaliśmy systematycznie skiej Ligi Siatkówki Małopolskiego TKKF.
wiosce, jaką jest Grębocin, od tylu lat 

- Graliśmy w V. lidze, bo nie można było w Kościelcu pod opieką pana Euzebiusza 
siatkówka utrzymuje się nad wysokim 

wyżej wystartować w rozgrywkach, ale Kwaśniewskiego. Wspólnie z naszym poziomie. Gratuluję drużynie awansu       
przez piętnaście spotkań nie przegra-opiekunem braliśmy udział w rozgryw- i jestem pewna, że znakomicie będzie 
liśmy ani jednego seta. Bardzo liczyliśmy kach organizowanych o puchar bur- sobie radzić w rozgrywkach IV-ligowych. 
na awans – mówił przed finałowym mistrza Kazimierzy Wielkiej w latach 
meczem Stanisław Mierzwa zapalony 2009-2011. Puchar zdobyliśmy dwu- Z podziwem patrzę 
kibic z Grębocina i ojciec kapitana krotnie w 2010 i w 2011 – mówi na zawodników, 
drużyny. Przemysław Kubik zawodnik młodszego którzy swoją ogromną pracąW rozgrywkach eliminacyjnych 21 maja pokolenia.  i zdeterminowaniem zwyciężają 2012r. udział wzięły cztery najlepsze 

Przed rokiem siatkarze z Grębocina wszystkie mecze – mówi Kinga drużyny sezonu zasadniczego V ligi TKKF. 
obchodzili 50.lecie działalności. Zor- Zathey-Stąpor, która nie tylko Po kilku godzinach zaciętego pojedynku 
ganizowano turnieje sportowe o puchar wspiera klub, jako samorządowiec, na parkiecie wiadomo było, że młodzi 
Chemirolu i puchar burmistrza Nowego ale też dynamicznie kibicuje siatkarze z KS Grębocin awansują do IV. 
Brzeska. Grali oldboye i młodzi zawod- zawsze swojej drużynie.ligi z pierwszego miejsca. Zawodnicy z 
nicy. Były gratulacje i podziękowania od Grębocina wygrali po 2-0 z ekipami 
obecnych władz Gminy Nowe Brzesko, - Naszym zawodnikom brakuje koszulek Silver Town i Master Proko Team oraz 
burmistrza Grzegorza Czajki i przewodni- z herbem gminy. Jak jesteśmy gdzieś na ulegli 1-2 Intensity. Była to dla 
czącego Rady Miejskiej Mariana Mackie- zawodach to kibice nie wiedzą skąd podopiecznych Antoniego Demczaka 
wicza. przyjeżdżamy. Byliśmy niedawno w pierwsza porażka w sezonie. W fazie 
- To właśnie wtedy zapadła decyzja          Radziszowie koło Skawiny i pytają nas:     grupowej zespół wygrał wszystkie 15 
o reaktywacji klubu, i o powołaniu no- a skąd wy jesteście. Przydałby się nam spotkań bez straty seta.

też baner z napisem Gmina Nowe wego Zarządu Klubu Sportowego. 
Brzesko – dodaje Stanisław Mierzwa. Impuls do jego założenia wyszedł od - To, że nasi chłopcy tak dobrze 
Działalność klubu możliwa jest dzięki wieloletniego zawodnika, sędziego grają jest dużą zasługą ich trenera 
pomocy finansowej nowobrzeskiego spotkań siatkarskich, wieloletniego pana Antoniego Demczaka, 
samorządu, sponsorów i kibiców. prezesa LZS Grębocina, pana Jana Ku- któremu jesteśmy wdzięczni 
Do października siatkarze z Grębocina bika, który został honorowym prezesem za awans, i znakomite rozgrywać będą spotkania towarzyskie. Klubu – dodaje pani Renata, od lat 

wyniki sportowe. Jesienią rozpoczną się mecze w ramach niezawodny kibic.
IV. Ligi Małopolskiego TKKF. Gratulując 

Obok byłego posła w skład Zarządu  Nasz klub to duma Grębocina – mówi zawodnikom z Grębocina dotychczaso-
weszli: Marek Sroga (prezes), Paweł Marek Sroga prezes KS Grębocin. wych sukcesów, życzymy powodzenia    
Mierzwa (z-ca), Michał Kubik (z-ca), Szkoleniowiec drużyny siatkarskiej w rozgrywkach ligowych. 
Henryk Kubik (skarbnik), Renata Chmu- chwali dobry klimat do siatkówki, jaki od 
rzyńska (sekretarz), Marek Kubik (opie- lat panuje w gminie Nowe Brzesko. Skład drużyny KS Grębocin:
kun drużyny). Ten ostatni to były za- - Jestem zaskoczony dużą życzliwością      Paweł Mierzwa (kapitan), Michał Kubik, 
wodnik, dzisiaj sędzia, a także wierny i otwartością władz gminy Nowe Brzesko Przemysław Kubik, Marcin Regnowski, 
kibic i opiekun drużyny jeżdżący na dla siatkarzy. Na uwagę zasługują też Jarosław Kubik, Paweł Owsiński, Michał 

mieszkańcy Grębocina, którzy żywio-wszystkie mecze. Pan Marek zawsze dba Nawrot, Robert Pabian, Grzegorz Strach, 
łowo i licznie dopingują naszą drużynę o napoje dla zawodników, a przed de- Grzegorz Stopiński, Piotr Szot, Krystian 
na każdym meczu. Wyraźnie widać, że to cydującymi meczami wręcza po czeko- Gradzi.
siatkarska wieś – mówi trener. ladzie zawodnikom. Tekst i fot. ARKADIUSZ FULARSKI



We Mszy Świętej Koncelebrowanej i w rodzinnej parafii w 1962 roku Jubileuszowych licznie udział brali 

udział brało jedenastu księży. odprawił mszę świętą prymicyjną. członkowie rodziny, zaproszeni 

Homilię wygłosił brat Jubilata Ks. dr Od tego czasu pracował w takich goście, w tym władze samorządowe, 

Zdzisław Malczewski, który od 36 lat w osobach: burmistrza Grzegorza 

pracuje jako misjonarz w Brazylii. Czajki, przewodniczącego Rady 

- Z Nowego Brzeska wyjechałem 65 Miejskiej Jana Srogi. W imieniu stra-

lat temu. Wyjechałem ze wsi, a wró- żaków ochotników gratulacje Jubila-

ciłem do miasta. Bardzo dziękuje towi złożył Arkadiusz Fularski wraz     

wszystkim tym, którzy przyczynili się z Janem Czekajem i Augustynem 

do odzyskania miejskości. Bardzo Fularskim, w imieniu Stowarzysze-

często wracam w rodzinne strony,      nia Ziemi Nowobrzeskiej gratulacje 

i za każdym razem widzę zmiany        złożyli Jan Chojka i Jacek Zawartka. 

w Nowym Brzesku. Z podziwem          Życzenia Jubilatowi złożyli też przed-

i wdzięcznością obserwuję też stawiciele parafii z Ks. prałatem Be-parafiach jak: Dolice, Gryfiec, Gole-

ogrom prac wykonanych pod kie- nonem Olejnikiem na czele. Nie za-niów, Dobrzany, Ziębice, Chociwel, 

runkiem nowobrzeskiego probosz- brakło życzeń od dzieci, młodzieży, Bożonowice, Krzelków, a obecnie 

cza – mówił Jubilat. rodziny i zaproszonych gości.mieszka jako rezydent w Stargardzie 

Ks. Stanisław Malczewski urodził się Tekst i fot. DR-MSzczecińskim.

w Nowym Brzesku w 1935 roku  W    ni e dz ie l ny c h uroczystościach 
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Jeśli mają Państwo jakieś  sugestie dotyczące formy Gazety 

Nowobrzeskiej oraz ciekawe pomysły na tematy, o których 

chcieliby Państwo przeczytać na łamach gazety bardzo prosimy 

o przesłanie Swoich propozycji i uwag na adres 

e-mailowy Gazety Nowobrzeskiej 

gckip@nowe-brzesko.iap.pl   

"Gazeta Nowobrzeska" 

- magazyn samorządowy Gminy Nowe Brzesko.

Adres redakcji: 

GCKiP, 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 

Nowe Brzesko

Złoty Jubileusz 
Kapłaństwa

W niedzielę 8 lipca 2012 r pochodzący z Nowego Brzeska 

Ks Stanisław Malczewski obchodził Złoty Jubileusz 

Kapłaństwa, w swojej rodzinnej parafii. 
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W Miejsko Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Nowym 
Brzesku 6 czerwca 2012r. 
odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego pt.: 
„Spójrz na swoją miejscowość 
inaczej…”. 

Komisja z pośród dostar-
czonych prac nagrodziła prace 
Anny Kucki z Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego w Sierosła-
wicach. 

Prace zachwyciły 
pomysłowością 

i sposobem 
„uchwycenia”  walorów 

Nowobrzeskiej Ziemi. 

Poniżej prezentujemy nagro-
dzone prace wraz z nadanymi 
im tytułami przez autora. 
  
1.Pośród ciszy 
2.Duch przeszłości 
w Pławowickim Pałacu 
3. Nowobrzeską aleją białych 
latarni

1.

2.

3.
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1898

Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział w Nowym Brzesku

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

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !


