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Projekt budżetu na 2018 rok
W projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 r. przy łącznej kwocie planowanych dochodów w wysokości 23.627.359,92 zł,
oraz planowanych wydatków budżetowych w kwocie 22.971.983,40 zł, zaplanowano budżet nadwyżkowy, który pozwoli
na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego, przypadającego do spłaty na 2018 r. w wysokości 655.376,52 zł.
W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, wydatki w ramach funduszu
sołeckiego w wysokości 273.368,20 zł oraz wydatki majątkowe na łączną kwotę 2.549.199,01 zł.
W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. gmina przeznaczy na realizację zadania pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach
proszowickim, bocheńskim i miechowskim” kwotę 1.495.480,01 zł, przy wkładzie gminy pochodzącym ze środków własnych w wysokości 611.950,47 zł. W ramach zadania wykonana zostanie głęboka termomodernizacja budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie oraz Szkoły Podstawowej w Mniszowie. Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Gruszowie zaplanowano na 2019 rok.
Ponadto w budżecie na 2018 rok zostały uwzględnione wydatki inwestycyjne, dotyczące m.in.:
• Opracowania koncepcji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz-Kraków dla odcinków:
1. w km ok. 314+400-315+480 w miejsc. Hebdów-Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko,
2. w km 307+959-308+910 w miejsc. Dolany, gmina Koszyce oraz w miejsc. Sierosławice, gmina Nowe Brzesko
• Opracowania koncepcji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz-Kraków w miejsc. Śmiłowice (od p. Czekaja do Pałacu w Śmiłowicach),
• Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 79 w miejsc. Nowe Brzesko (projekt + wykonanie)
• Budowy przepustu pod drogą krajową nr 79 Sandomierz-Kraków obok P. Wilczyńskiego wraz z rowem odpływowym na
ul. Nękanowice w miejsc. Nowe Brzesko w km 318+360 (wykonanie),
• Opracowania koncepcji odprowadzenia wód opadowych ze zlewni Gruszowa, Kuchar i Śmiłowic bezpośrednio do rzeki
Wisły,
• Doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w miejsc. Nowe Brzesko (wykonanie),
• Koncepcji przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ,
• Termomodernizacji budynku komunalnego w Gruszowie nr 28 w zakresie mieszkań komunalnych,
• Zakupu samochodu serwisowego na potrzeby referatu wodociągów i kanalizacji,
• Dokończenia prac w ramach modernizacji dachu w budynku komunalnym nr 142 w Hebdowie,
• Budowy kotłowni w Domu Ludowym w Grębocinie,
• Modernizacji przepompowni ścieków na ulicy Św. Huberta w miejsc. Nowe Brzesko,
• Remontu i termomodernizacji budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Majkowicach.
W październiku br. Gmina Nowe Brzesko złożyła wniosek o doﬁnansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku”. Projekt przewiduje:
- zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku,
- zaprojektowanie i budowę zbiornika wody czystej o pojemności 300 m3 na stacji uzdatniania wody,
- wymianę sieci wodociągowej w ciągu ul. Wesołej w Nowym Brzesku.
Wniosek obecnie podlega ocenie formalnej.
Zamierzamy w 2018 roku kontynuować poprawę estetyki przestrzeni publicznej gminy.
W tym roku udało się zakupić kwietniki oraz oświetlenie świąteczne na Rynek w Nowym
Brzesku. W roku następnym chcemy poddać renowacji stolarkę zewnętrzną budynku dworca, zainstalować kolejne kwietniki, przedłużyć oświetlenie świąteczne na
ulicę Piłsudskiego oraz wykonać oznakowanie ulic w Nowym Brzesku. Dzięki programom z CENOMY otoczenia remizy w Majkowicach i Hebdowie zyskają nowe
oblicze podobnie jak parking przy stadionie LKS Nadwiślanka.
W miarę pojawiających się programów pomocowych zamierzamy starać
się o pozyskanie środków na budowę nowego przedszkola w Nowym
Brzesku, rewitalizację Placu Wolności czy budowy nowego budynku klubowego dla LKS Nadwiślanka.
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Fundusz Sołecki 2017 rok
Zadania wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017
w Gminie Nowe Brzesko:
1. SOŁECTWO GRĘBOCIN
Sołectwo Grębocin przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 12977,77
zł postanowiło przeznaczyć na: wykonanie oświetlenia ulicznego oraz na
zakup materiałów budowlanych dla
wykonania wylewki pod blaszak.
Inwestycja związana z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Grębocin jest w trakcie realizacji. Zostanie ukończona do końca grudnia.
2. SOŁECTWO GRUSZÓW – fundusz
zrealizowany.
Sołectwo Gruszów przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 13534,38 zł
przeznaczyło na: czyszczenie i konserwacje rowów oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
Koszt czyszczenia i konserwacji rowów
to 4500,00 zł.
Koszt budowy oświetlenia ulicznego to
9000,00 zł.

z zabudową 7 sztuk opraw oświetleniowych.
Koszt budowy oświetlenia ulicznego
to 16974,00 zł (w tym 15000,00 zł to
kwota przeznaczona z Funduszu Sołeckiego, natomiast 1974,00 zł to kwota
przeznaczona na ten cel z budżetu
gminy).
4. SOŁECTWO HEBDÓW STARY – fundusz zrealizowany.
Sołectwo Hebdów Stary przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
13123,39 zł postanowiło przeznaczyć
na: remont świetlicy wiejskiej w Hebdowie „Starym”. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonanie następujące prace:
- wydzielenie pomieszczenia toalety poprzez: montaż ścianki działowej
z płyt GK, wykonanie instalacji wodnej,
ułożenie płytek terakotowych do wysokości 120 cm, montaż drzwi, montaż
umywalki, ubikacji oraz termy c.w.u.;
- remont schodów wejściowych;
- wymiana okna;
- odnowienie ścian wewnątrz.

Koszt zakupu mebli to 2200,00 zł.
Koszt konserwacji i czyszczenia rowów
to 12000,00 zł.
Koszt sporządzenia projektu budowlanego dla oświetlenia ulicznego to
2000,00 zł.
6. SOŁECTWO MAJKOWICE
Sołectwo Majkowice przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 13065,66 zł
postanowiło przeznaczyć na: konserwację i czyszczenie rowów – inwestycja w trakcie realizacji. Zostanie ukończona do końca grudnia.
7. SOŁECTWO MNISZÓW – fundusz
zrealizowany.
Sołectwo Mniszów przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 13358,61 zł
przeznaczyło na: wykonanie oświetlenie uliczne wraz z zabudową 12 sztuk
opraw oświetleniowych.
Koszt budowy oświetlenia ulicznego
to 19680,00 zł (w tym 13358,61 zł to
kwota przeznaczona z Funduszu Sołeckiego, natomiast 6321,39 zł to kwota
przeznaczona na ten cel z budżetu
gminy).
8. SOŁECTWO MNISZÓW KOLONIA
Sołectwo Mniszów - Kolonia przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
10780,63 zł postanowiło przeznaczyć
na: wykonanie rowu odwadniającego
w miejscowości Mniszów - Kolonia.
Inwestycja w trakcie realizacji. Zostanie ukończona do końca grudnia.

3. SOŁECTWO HEBDÓW KOLONIA –
fundusz zrealizowany.
Sołectwo Hebdów Kolonia przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
15000,00 zł postanowiło wykorzystać
na budowę oświetlenie uliczne wraz

5. SOŁECTWO KUCHARY – fundusz
zrealizowany.
Sołectwo Kuchary przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 16200,25 zł
przeznaczono na: konserwację i czyszczenie rowów, zakup mebli do świetlicy
oraz wykonanie projektu budowlanego dla oświetlenia ulicznego.

9. SOŁECTWO NOWE BRZESKO – fundusz zrealizowany.
Sołectwo Nowe Brzesko przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
29295,20 zł postanowiło przeznaczyć
na: remont drogi gminnej nr 160668K
(dz. ewid. nr 1378/18) ul. Nadwiślańska w miejscowości Nowe Brzesko.
Koszt remontu ul. Nadwiślańskiej polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej 24177,28 zł.
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Pozostała część środków tj. 5177,92 zł
zostanie przeznaczona na wykonanie
poboczy na ul. Nadwiślańskiej w miejscowości Nowe Brzesko.

10. SOŁECTWO PŁAWOWICE – fundusz zrealizowany.
Sołectwo Pławowice za przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
12098,92 zł wykonało remont drogi
gminnej nr 160604K Pławowice przez
wieś 1 (działka ewid. nr 702/3) na długości 215 m.
Koszt remontu drogi gminnej Pławowice przez wieś 1 to 12210,12 zł (w tym
12098,92 zł to kwota przeznaczona
z Funduszu Sołeckiego, natomiast
111,20 zł to kwota przeznaczona na
ten cel z budżetu gminy).

11. SOŁECTWO PRZYBYSŁAWICE –
fundusz zrealizowany.
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 dla
miejscowości Przybysławice wykonana
została instalacja c.o. wraz z kotłownią
na biomasę oraz zakupiono piec do
budynku Świetlicy Wiejskiej w Przybysławicach, tj.: kocioł na pelet oraz 6
szt. grzejników na kwotę: 11683,76 zł.
W związku z tym, iż zakup pieca oraz
grzejników dla zadania realizowanego
przez sołectwo Przybysławice przekroczyło kwotę, jaka przeznaczona została
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
2017 o 610,17 zł bru o – Gmina Nowe
Brzesko zwiększyła środki o wskazaną kwotę. Ponadto Burmistrz Gminy
i Miasta Nowe Brzesko ze środków na
utrzymanie budynków komunalnych,
przeznaczył dodatkową kwotę na ma-

teriały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Domu
Ludowego w Przybysławicach na kwotę: 5821,55 zł bru o. Następnie zgodnie ze zleceniem została wykonana instalacja centralnego ogrzewania wraz
z kotłownią na biomasę (pelet) – wartość robót wyniosła: 2200,00 zł bru o.
Całkowity koszt zadania: 19705,31 zł.
Kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego: 11073,59 zł.
Doﬁnansowanie z budżetu gminy:
8631,72 zł.

12. SOŁECTWO RUDNO DOLNE – fundusz zrealizowany.
Sołectwo Rudno Dolne za przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
16756,86 zł wykonało w pierwszej kolejności konserwacje i czyszczenie rowów przydrożnych zlokalizowanych na
terenie miejscowości Rudno Dolne na
kwotę 8378,42 zł. Druga cześć środków
ﬁnansowych została przeznaczona na
wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej i zapleczu kuchennym
w budynku wiejskim w miejscowości
Rudno Dolne na kwotę 8360,00 zł.

13. SOŁECTWO SIEROSŁAWICE – fundusz częściowo zrealizowany.
Sołectwo Sierosławice przyznane
środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2017 w kwocie
12977,77 zł postanowiło przeznaczyć
na: budowę oświetlenia ulicznego oraz
odmulenie i zabezpieczenie poboczy na drogach gminnych. Inwestycja
związana z budową oświetlenia ulicznego jest w trakcie realizacji a koszt
inwestycji to 11070,00 zł. Pozostała
cześć środków tj. 1556,23 zł została
przeznaczona na odmulenie i zbieranie
poboczy wzdłuż dróg gminnych.
14. SOŁECTWO SZPITARY – fundusz
częściowo zrealizowany.
Sołectwo Szpitary przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 12977,77 zł
postanowiło przeznaczyć:
- 5500,00 zł na wykonanie projektu budowlanego dla budynku wielofunkcyjnego na dz. ewid. nr 53/4, 54 w miejscowości Szpitary wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowę,
- 800,00 zł na wykonanie projektu budowlanego szamba,
- pozostałą część środków tj. 6677,77 zł
przeznaczono na zakup materiału budowlanego.
15. SOŁECTWO ŚMIŁOWICE – fundusz
zrealizowany.
Sołectwo Śmiłowice przyznane środki
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok
budżetowy 2017 w kwocie 22469,42 zł
postanowiło przeznaczyć na: zakup kosiarki spalinowej oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 9
sztuk opraw oświetleniowych.
Koszt zakupu kosiarki spalinowej to
2300,00 zł.
Koszt budowy oświetlenia ulicznego
to 24600,00 zł (w tym 20169,42 zł to
kwota przeznaczona z Funduszu Sołeckiego, natomiast 4430,58 zł to kwota
przeznaczona na ten cel z budżetu
gminy).
Monika Biernacka-Czajka
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Fundusz Sołecki 2018 rok
Lp.

Sołectwo

Wysokość środków
przypadających na
dane sołectwo

1.

Grębocin

15 627,13 zł

1. Wykonanie projektu budowy oświetlenia – II etap.
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej (dobudowa kotłowni).

2.

Gruszów

16 159,87 zł

1. Oświetlenie Równi, Lesiska, lampa pod Panem Olender.

3.

Hebdów Kolonia

20 000,00 zł

1. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Sołectwo Hebdów Kolonia, przysiółek ,,Przybęda”do
drogi krajowej nr 79 na wysokości posesji Kapcia Artur.

4.

Hebdów ,,Stary”

14 450,71 zł

1. Remont świetlicy wiejskiej.

5.

Kuchary

19 747,01 zł

1. Oświetlenie – Górne Kuchary.
2. Wykopanie przepustu pod drogą przy działce p. Zapart-Sowa.

6.

Majkowice

15 769,19 zł

1. Modernizacja pomieszczeń oraz wykonanie zadaszenia na istniejących fundamentach przy świetlicy.
2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
3. Zakup kosiarki do trawy.

7.

Mniszów

16 301,94 zł

1. Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi od drogi gminnej do Pani Eweliny Dziura.
2. Remont przepustu mostu i drogi do tzw.: ,,lasiku” na górach.

8.

MniszówKolonia

13 069,96 zł

9.

Nowe Brzesko

35 516,20 zł

10.

Pławowice

14 561,64 zł

11.

Przybysławice

13 318,58 zł

12.

Rudno Dolne

20 421,82 zł

1. Remont świetlicy wiejskiej w byłej szkole podstawowej.
2. Remont drogi od Pana Grzegorza Indyki do Pana Jarosława Stępa.

13.

Sierosławice

15 129,90 zł

1. Wykonanie doświetlenia odcinka drogi od Ciesielskiego do skrzyżowania Śmiłowice-Gruszów.
2. W ramach dalszych środków doświetlenie miejscowości.

14.

Szpitary

15 875,74 zł

1. Kontynuacja wszelkich prac związanych z budową budynku wielofun-kcyjnego z częścią OSP
w Szpitarach.

15.

Śmiłowice

27 418,51 zł

1.Wykonanie doświetlenia odcinka drogi od Ciesielskiego do skrzyżowania Śmiłowice-Gruszów.
2. W ramach dalszych środków doświetlenie miejscowości.

SUMA

273 368,20 zł

Zadanie

1. Zaadaptowanie części budynku wiejskiego na potrzeby mieszkańców wsi Mniszów-Kolonia (remont
instalacji elektrycznej budynku).
2. Zakup i rozplanowanie kamienia na drogach dojazdowych do pól w miejscowości Mniszów-Kolonia.
1. Rozpoczęcie budowy nowego budynku klubowego dla LKS ,,Nadwiślanka” Nowe Brzesko – I etap.
1. Zakup kamienia na remont dróg dojazdowych do pól.
1. Przeniesienie tablicy licznika ze słupa na budynek i wykonanie zabezpieczeń oraz poprawa instalacji
w byłym sklepie.
2. Zakup materiału i ocieplenie poddasza Domu Ludowego.

„E.O.CENOMA” daje szansę
Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”, informuje iż w związku z zakończonymi naborami oraz z Posiedzeniem Rady, które odbyło
się dnia 31.08.2017 w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru, zostały wybrane operacje do ﬁnansowania.
Wśród zakwaliﬁkowanych wniosków znalazły się 4 projekty przygotowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nowe
Brzesko.
W terminie od 14.07.2017 roku do 31.07.2017 roku zostały przeprowadzone nabory:
● nabór nr 3/2017 w zakresie: zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD, gdzie pula środków w ramach naboru wynosiła 200 tys. zł, w ramach tego naboru złożono 3 wnioski.
● nabór nr 4/2017 w zakresie: budowa/remont/modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub
promocja turystyki lokalnej – pula środków, wynosiła 600 tys. zł, w ramach tego naboru złożono 10 wniosków.
Wśród nich znalazły się dwa z terenu naszej gminy. Jedno złożone przez LKS Nadwiślanka na „Zagospodarowanie terenu przy obiektach
LKS Nadwiślanka na cele turystyczno-rekreacyjne”. W ramach projektu na terenie przylegającym do obiektu od ul. Niecałej powstanie parking, samoobsługowa stacja napraw rowerów oraz strefa wypoczynkowa.
Drugim projektem który został pozytywną opinię Rady jest wydanie tablic wielkoformatowych oraz albumu o dawnym Opactwie Premonstradensów w Hebdowie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej. Każdy z wniosków przewiduje doﬁnansowanie w wysokości ok. 60 tys. zł.
● nabór nr 5/2017 w zakresie: poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych
– budżet w wysokości 650 tys. zł, w ramach tego naboru złożono 11 wniosków. W ramach tego naboru zgłoszone zostały dwa nasze projekty.
OSP Hebdów zgłosił zadanie pod nazwą „Międzypokoleniowe podwórko – organizacja strefy rekreacyjno wypoczynkowej przy świetlicy
wiejskiej i remizie OSP Hebdów” a OSP Majkowice „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i remizy OSP Majkowice na cele
rekreacyjno sportowe”. Każdy z projektów może uzyskać doﬁnansowanie całości zadania w wysokości ponad 56 tys. zł.
Wszystkie wnioski przesłane zostały do oceny formalnej do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny będzie
można przystapić do realizacji zadań. Termin zakończenia prac to koniec czerwca 2017 r.
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Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

APLIKUJ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE
W NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPIE DZIAŁANIA
„E.O.CENOMA” – Cykliczne podsumowanie przeprowadzonych naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” jest jedną z 32 małopolskich Lokalnych Grup Działania (LGD). Stowarzysza
partnerów z siedmiu nadwiślańskich gmin,
tj.: Szczurowa, Drwinia, Rzezawa, Koszyce, Bochnia, Miasto i Gmina Kazimierza
Wielka oraz Gmina i Miasto Nowe Brzesko. Podstawą funkcjonowania LGD jest
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
a podejmowane w tym kierunku działania
opisane są w Strategii Rozwoju Lokalnego
(LSR).
Za pośrednictwem Cenomy można
aplikować o środki unijne składając komplet dokumentów w ogłaszanych konkursach. Procedura odbywa się w ramach
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jak dotąd, jedenastoletnia, prężna działalność stowarzyszenia
przyniosła liczne możliwości pozyskiwania
funduszy europejskich dla mieszkańców
i instytucji z terenu 7 gmin członkowskich.
Jesienią 2016 roku LGD rozpoczęła
nowy okres programowy realizując Strategię Rozwoju Lokalnego (LSR) na lata 20142020 – na przełomie października i listopada, ogłoszony został pierwszy konkurs na
operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W trakcie konkursu
działająca w strukturach Lokalnej Grupy
Działania Rada Decyzyjna pod przewodnictwem P. Eweliny Makowskiej z Bochni
wybrała do doﬁnansowania 9 wniosków
o łącznej wartości 450 tys. zł. Zostały one
przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w celu dalszej weryﬁkacji. Jak mówi Prezes Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

– Pani Teresa Sznajder – „Pierwsi przedsiębiorcy podpisali już umowy z Samorządem
Województwa o przyznaniu pomocy i złożyli wnioski o wypłatę I transzy”.
Kolejne nabory wniosków o doﬁnansowanie zostały ogłoszone w maju 2017 roku
dla osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą oraz przedsiębiorców w zakresie rozwoju prowadzonej działalności.
Na rozwój istniejących ﬁrm doﬁnansowanie w wysokości 100 tys. zł od LGD otrzymało 9 przedsiębiorców. Na podejmowanie działalności gospodarczej w budżecie
LGD na konkurs przeznaczono 800 tys. zł.
Premie na rozpoczęcie działalności w wysokości 50 tys. zł otrzymało 13 wnioskodawców. „Dostrzegamy, że wraz z każdym
naborem rośnie zainteresowanie wnioskodawców na pozyskiwanie funduszy europejskich” – dodaje Pani Prezes Stowarzyszenia.
W lipcu Cenoma ogłosiła następne 3
konkursy. Dotyczyły operacji w zakresie
zachowania dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD na
łączną sumę doﬁnansowania 200 tys. zł,
na operacje w zakresie budowy/remontu/
modernizacji/wyposażenia obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocję turystyki lokalnej
stowarzyszenie przeznaczyło środki w wy-

sokości 600 tys. zł, a 650 tys. zł na projekty
w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu
potrzeb kulturowych i społecznych. O doﬁnansowanie w ramach tych konkursów
ubiega się 24 wnioskodawców, a jego rozstrzygnięcie przewiduje się na przełomie
sierpnia i września. Wybrane do doﬁnansowania wnioski muszą przejść jeszcze weryﬁkację Urzędu Marszałkowskiego.
Biuro LGD przypomina, iż przygotowanie wniosków wymaga skompletowania
i prawidłowego uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej. Ważne jest uważne czytanie instrukcji wypełniania zarówno wniosku jak i biznes planu, które pomagają
w precyzyjnym przygotowaniu dokumentacji. Na bieżąco prowadzone są również
konsultacje i szkolenia przez biuro stowarzyszenia.
LGD na bieżąco informuje o warunkach
przystąpienia do konkursów na swojej
stronie internetowej – www.cenoma.pl,
w siedzibie biura: ul. Rynek 4, 32-820
Szczurowa, oraz pod numerami telefonów:
14 671 40 70, 14 671 41 13.
Zapraszamy do udziału w kolejnych
naborach ogłaszanych przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”!
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Inwestycja od lat wyczekiwana
Sprawę potrzeby budowy chodników przy ruchliwej
drodze krajowej nr 79 Kraków – Sandomierz, nowobrzeski samorząd, mieszkańcy Sierosławic, Śmiłowic, Hebdowa i Nowego Brzeska podnosili już co najmniej od kilkunastu lat. Niestety, długo te zabiegi i starania nie przynosiły
skutków. Po wyborach w 2014 roku dokonaliśmy kolejnej
inwentaryzacji potrzeb oraz zawartych umów w aspekcie
budowy chodników, zintensyﬁkowaliśmy prace projektowe
i koncepcyjne. Dzięki decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszonej w lipcu br. wieloletni problem zostanie
szczęśliwie zakończony do końca 2018 roku.
Dobra współpraca z GDDKiA zaowocowała w 2016 roku
przebudową skrzyżowania w Sierosławicach, budową chodnika w Nękanowicach oraz wymianą nawierzchni drogi i studzienek kanalizacyjnych w Nowym Brzesku. Również w tym
roku prace projektowe chodników, zlecone przez gminę,
nabrały tempa. Przyczyniła się do tego praca projektantów
ale także wielka pomoc mieszkańców, sołtysów i radnych,
szczególnie z Hebdowa i Śmiłowic.
Na przygotowanie projektów gmina przeznaczyła ze swojego budżetu kwotę 125 tys. zł. Wykonanie projektów stało się możliwe dzięki postawie właścicieli położonych przy
drodze działek, którzy zgodzili się nieodpłatnie przekazać
ich fragmenty pod budowę chodnika. Części ich nieruchomości zostały notarialnie oddane GDDKiA na poszerzenie
pasa drogowego. Kierujemy do nich wszystkich za to wielkie
podziękowania.
Rok 2017 okazał się przełomowy dla wykonania inwestycji chodnikowej. Najpierw w maju rozpoczęto prace przy
wymianie części chodnika na ulicy Lubelskiej w Nowym
Brzesku a informacja o rozpoczęciu budowy chodnika w Sierosławicach przez GDDKiA pojawiła się w lipcu br.
W chwili obecnej ponad kilometrowy odcinek chodnika
między pałacem w Śmiłowicach, a przystankiem na wysokości kościoła w Sierosławicach został już wykonany.

Kolejna dobra wiadomość pojawiła się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jako lista 15 inwestycji, które będą realizowane w ramach tzw. programu likwidacji miejsc niebezpiecznych. Na tym wykazie, jako jedno
z dwóch zadań z Małopolski, znalazła się budowa chodnika
w miejscowościach Nowe Brzesko i Hebdów. Konkretnie
chodzi o liczący 3,7 kilometra odcinek pomiędzy nowobrzeską stacją Lemar aż do końca Hebdowa. Od października
trwają prace przy budowie chodnika na odcinku od Kopca
w Hebdowie do granicy sołectwa. Na ten fragment gmina
przekazała GDDKiA dokumentację projektową wraz z zezwoleniami w kwietniu 2017 roku.

W tej chwili zostały zakończone prace koncepcyjne dla
kilometrowego fragmentu chodnika pomiędzy stacją paliw
Orlen a kopcem w Hebdowie oraz odcinka łączącego obecnie wykonaną część chodnika w Sierosławicach z przystankiem autobusowym w Dolanach w Gminie Koszyce. Na to
zadanie w budżecie na 2018 rok gmina przeznaczyła kwotę
76.200 zł. Jest szansa, że GDDKiA po podpisaniu stosownych
porozumień z naszą gminą refunduje koszty projektu, które
zostaną niezwłocznie zlecone z terminem realizacji do 30
czerwca 2018 roku. Wykonanie tych odcinków planowane
jest do końca 2018 roku.
Po wykonaniu tych prac w gminie Nowe Brzesko bez
chodnika pozostanie jeszcze fragment „krajówki” położony
między Hebdowem a Pałacem w Śmiłowicach. Począwszy
od roku 2018 zamierzamy przygotować dokumentację dla
tego odcinka i starać się o wprowadzenie go do programu
zadań inwestycyjnych GDDKiA, tak aby docelowo cała droga
krajowa nr 79 posiadała chodnik na terenien naszej gminy.
Nowobrzeski odcinek drogi krajowej nr 79 należy do
najniebezpieczniejszych w powiecie. Od lat dochodzi na
nim do wielu wypadków i kolizji także z udziałem pieszych.
Dzięki powstaniu ciągu chodników znacznie poprawi się
bezpieczeństwo mieszkańców a szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły w Sierosławicach. Wieloletni problem
mieszkańców i samorządu znajduje wreszcie rozwiązanie.
Jacek Zawartka
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Inwestorzy w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym
Hidrostal AG
Po dwóch latach od upadłości udało się
znaleźć inwestora, który zdecydował się
kupić majątek ZREMB-u w Nowym Brzesku. We wrześniu br. szczęśliwie zakończył
się proces likwidacji i w październiku 2017
roku majątek upadłego zakładu kupiła
szwajcarska spółka Hidrostal AG.
O planach nowego inwestora opowiedział
nam Pan Łukasz Rosowski członek zarządu
ﬁrmy:
Prosimy o kilka słów o spółce HIDROCAST,
właścicielu z Szwajcarii oraz o prezesie
spółki córki w Nowym Brzesku.
- Firma Hidrocast Sp. z o.o. jest spółką córką szwajcarskiego holdingu Hidrostal AG
z siedzibą w Neunkirch, który jest globalnym producentem pomp wysokiej jakości i silników wykorzystywanych w branży
oczyszczania ścieków oraz transferu mediów między innymi w przemyśle browarniczym i papierniczym. Zakład Hidrocast
Sp. z o.o. w Nowym Brzesku będzie odpowiedzialny za produkcję odlewanych komponentów do pomp, które następnie będą
montowane w zakładach w Szwajcarii
oraz na Węgrzech. Hidrostal AG to rodzinna ﬁrma z oddziałami na całym świecie.
CEO grupy Hidrostal jest Pan Gerd Preissler, który wspomaga mnie bezpośrednio
w projekcie uruchomienia odlewni w Nowym Brzesku. Ja się nazywam Łukasz Rosowski i z dniem 1 grudnia 2017 zostałem
powołany na stanowisko członka zarządu
ﬁrmy Hidrocast Sp. z o.o. W swojej wcześniejszej karierze zawodowej zarządzałem
wdrażaniem nowych projektów w branży
automo ve w Europie oraz kilkoma odlewniami w Polsce.
Jakie docelowo działania planuje inwestor wobec zakupionego zakładu?
- Plan krótkoterminowy dla zakładu w Nowym Brzesku to jak najszybsze wdrożenie
produkcji w odlewni, uruchomienie pierwszej zmiany produkcyjnej oraz maksymalne wykorzystanie jej
zdolności produkcyjnych.
Planowane jest uruchomienie wydziałów: topialni, formierni, oczyszczalni,
modelarni oraz zatrudnienie około 15 pracowników.
Docelowo inwestor chciałby
produkować w trybie dwuzmianowym – rotacyjnym,
co przy maksymalnym obłożeniu produkcji pozwoliłoby
zaspokoić aktualne zamó-

wienia od klientów. Planowane zatrudnienie przy produkcji dwuzmianowej to około
40 pracowników.
Czy mieszkańcy Nowego Brzeska mają
szansę na zatrudnienie w nowym podmiocie i jaka będzie forma rekrutacji?
- Oczywiście, że mieszkańcy Nowego Brzeska mają szanse na zatrudnienie w ﬁrmie
Hidrocast Sp. z o.o. Z kilkoma kandydatami odbyły się już nawet pierwsze rozmowy kwaliﬁkacyjne. Jeżeli chodzi o formę
rekrutacji to proces jest standardowy:
osoby, które zdecydowały się na złożenie
CV bezpośrednio w zakładzie czy też przez
Urząd Gminy, ich aplikacje zostaną przeanalizowane pod kątem doświadczenia
i umiejętności, a następnie jeżeli ich proﬁl
zawodowy będzie nam odpowiadał wtedy
kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę
kwaliﬁkacyjną do siedziby ﬁrmy. Po odbyciu bezpośrednich rozmów z kandydatami
i pozytywnej weryﬁkacji zapadnie decyzja
o zatrudnieniu. Chciałbym zaznaczyć, że
liczę także na owocną współpracę z mieszkańcami Nowego Brzeska jako dostawcami
różnego rodzaju materiałów czy usług.
Jakie były Państwa wrażenia z wizyty
w Nowym Brzesku?
- Z mojej strony mogę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony przyjęciem przez lokalną społeczność oraz
władze w Nowym Brzesku. Szczególnie
chciałbym wyróżnić oraz podziękować
Panu Burmistrzowi Nowego Brzeska oraz
jego zespołowi za pomoc w sprawach administracyjnych, których podczas otwierania nowej ﬁrmy jest naprawdę sporo.
CEO ﬁrmy Hidrostal AG Pan Gerd Preissler
również wspomina naszą wizytę w Nowym
Brzesku na początku listopada w samych
superlatywach, a ja korzystając z okazji
chciałbym w imieniu Hidrostal AG życzyć
wszystkim mieszkańcom Nowego Brzeska

zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
INV Poland
W ostatnim okresie zainteresowanie zakupem działek w Nowobrzeskim Obszarze
Gospodarczym wyraziła także ﬁrma INV
Poland. Spółka chce wybudować na nich
wytwórnię farmaceutyczną. Na październikowej sesji Rady Miejskiej wiceprezes
zarządu spółki Bartosz Stanczykiewicz mówił że – Poszukując lokalizacji dla naszej
inwestycji natraﬁliśmy na Nowe Brzesko.
Spotkaliśmy się z bardzo przychylnym
przyjęciem i jesteśmy gotowi tutaj zainwestować.
Firma zainteresowana jest zakupem dwóch
działek o łącznej powierzchni 1,2 ha. Jak
zadeklarował prezes Stanczykiewicz ﬁrma jest w stanie w ciągu 12 miesięcy od
momentu załatwienia spraw formalnych,
zbudować i uruchomić wytwórnię suplementów diety.
Aby projekt mógł być zrealizowany konieczne jest jednak dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla
NOG, który zakłada, że w tym miejscu nie
można budować zakładów farmaceutycznych. Zapis taki znalazł się planie ze względu na to, że NOG znajdował się na terenie
ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej.
W 2014 roku strefy pośredniej ochrony
ujęcia wód zniknęły z przepisów i nie ma
teraz przeszkód, by dokonać zmiany planu.
Rada Miejska podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż – w drodze przetargu – dwóch nieruchomości, wchodzących
w obręb NOG a także o wprowadzeniu
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla NOG.
Jest więc szansa że na terenie Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego pojawi się
kolejny inwestor.
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Strażackie podsumowanie 2017 r.
W tym roku druhowie z jednostek OSP z terenu gminy
Nowe Brzesko razem z UGiM Nowe Brzesko brali aktywny
udział w pozyskaniu środków zewnętrznych na działalność
statutową oraz wydatki majątkowe. Wspólne działania
zaprocentowały pozyskaniem doﬁnansowania w trzech
konkursach: Małopolskie Remizy 2017, Bezpieczna Małopolska 2017, Bezpieczny strażak. Ponadto otrzymaliśmy
dotację z MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dotację w ramach programu Mecenat Małopolski.
Idealną okazją do podsumowania wszystkich działań
związanych z procesem składania wniosków i realizacją
przyznanych środków w ramach ww. konkursów i dotacji,
było oddanie do użytku społeczności lokalnej a szczególnie
druhom strażakom z OSP Śmiłowice wyremontowanej remizy w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017.

Radny okręgu Śmiłowice Pan Jan Polak, Sołtys wsi Śmiłowice – Pani Bożena Zakrzewska, druhowie strażacy z Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP Nowe Brzesko w osobach: Pan Józef
Krosta – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Nowe Brzesko oraz Pan Augustyn Fularski – Komendant gminny.
Wszyscy zaproszeni goście na ręce druha naczelnika
Norberta Gąsiorka z OSP Śmiłowice pogratulowali jednostce sukcesu w pozyskaniu tak wielkich środków oraz życzyli dalszej owocnej służby. Nadmieniamy, że jednostka OSP
Śmiłowice w tym roku obchodziła Jubileusz 70-lecia istnienia i jest drugą obok OSP Nowe Brzesko jednostką z terenu
gminy Nowe Brzesko należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zestawienie danych przygotowane przez Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Finansowy Urzędu Gminy
i Miasta w Nowym Brzesku.
KONKURS MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017
Doﬁnansowanie na „Remont budynku remizy OSP Śmiłowice” zostało przyznane przez Województwo Małopolskie w wysokości 7731,00 zł oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w wysokości 14334,37 zł.
Ogółem wartość robót wyniosła: 93899,84 zł (bru o) –
(w tym docieplenie ścian nadziemia – 73042,15 zł, remont
pomieszczeń (sala spotkań, łazienka) – 20857,69 zł)
W ramach remontu budynku wykonano:
● docieplenie ścian nadziemia – 328,09 m2
● remont sali spotkań – ułożenie płytek ceramicznych
podłogowych 146,45 m2
● remont łazienki – wymiana drzwi

Uroczyste poświęcenie przez ks. Zbigniewa Janiczka
(proboszcza paraﬁi Sierosławice) wyremontowanej remizy
odbyło się w dniu 27 października 2017 r. Na zaproszenie
druhów z OSP Śmiłowice przybyli: Radny Województwa
Małopolskiego Pan Wojciech Skucha, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach Janusz Chawiński, władze Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Burmistrz
Pan Jan Chojka, Zastępca Burmistrza Pan Jacek Zawartka,

KONKURS BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017
Doﬁnansowanie na zapewnienie gotowości bojowej
jednostkom OSP z terenu Gminy Nowe Brzesko zostało
przyznane przez Województwo Małopolskie w wysokości
22241,00 zł.
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Ogółem wartość zakupionego sprzętu wynosi 42176,70 zł
Zakupiono:
● 2 zestawy kompletnego systemu selektywnego wybierania DSP 5 o mocy 25W dla OSP Hebdów i OSP Kuchary
oraz
● Pompę – agregat wysokociśnieniowy AWP 70/40
(szybkie natarcie) dla OSP Hebdów.
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Dotacja z MSWiA
Na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony
ppoż. właczonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Śmiłowice:
● Dotacja MSWIA – 13.155,00 zł
● Udział własny – 10.695,00 zł
● Koszt całkowity zadania – 23.850,00 zł.
W ramach zadania wykonany zostanie remont strażnicy
(posadzka w garażu remizy) oraz zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków (obuwie strażackie – 2 szt,
kominiarki niepalne – 6 szt, rękawice specjalne – 3 szt).

Program Mecenat Małopolski (Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego).
Dotacja dla OSP Śmiłowice na zadania pod nazwą „Kultywowanie tradycji strażackich w społeczności wsi Śmiłowice – 70 lat OSP Śmiłowice” – 3.000,00 zł. Udział własny
jednostki (środki ﬁnansowe i wkład osobowy) – 1.100,00 zł.
Całkowity koszt zadania – 4.100,00 zł.
Środki przeznaczone zostały na zakup 10 kompl. Mundurów dla drużyny młodzieżowej oraz organizację festynu
strażackiego.

KONKURS BEZPIECZNY STRAŻAK
Doﬁnansowanie na doposażenie jednostek OSP z terenu
gminy Nowe Brzesko w umundurowanie bojowe oraz sprzęt
łączności zostało przyznane
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 6600,00 zł.
Ogółem wartość zakupionego umundurowania wyniosła 13200,00 zł.
Zakupiono:
● 6 szt. kominiarek strażackich
● 6 kpl. rękawic
● 4 szt. umundurowania
bojowego.

Zakup sprzętu i umundurowania z doﬁnasowaniem
ﬁrm ubezpieczeniowych dla OSP Nowe Brzesko i OSP Śmiłowice. Doﬁnansowanie – 930,00 zł, udział własny – 1.446,56
zł. Koszt całkowity 2.376,56 zł.
Program z Funduszu Sprawiedliwości – Fuduszu Pomocy Pokrzewdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Pozyskano z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup toreb ratowniczych dla wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz deﬁbrylatorów na wyposażenie jednostek
OSP w Nowym Brzesku i Śmiłowicach kwotę 29.400,00 zł.
Razem we wszystkich programach pozyskano –
97.391,37 zł, udział własny UGiM oraz jednostek
111.611,73 zł. Koszt całkowity zadań 209.003,10 zł.
Jacek Zawartka
Anna Świerk
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Złoty Medal Gloria Ar s dla nowobrzeszczanina
W dniu 28 listopada 2017 w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie odbył się koncert „Św. Jan Paweł II – Papież, poeta, artysta”.
Przed koncertem w części oﬁcjalnej odbyło się przekazanie relikwii Św. Jana Pawła II dla Bazyliki Bożego Ciała oraz odznaczenie
księdza infułata Jerzego Bryły, duszpasterza środowisk artystycznych, Złotym Medalem Gloria Ar s.
To najwyższe odznaczenie, nadawane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się
w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub
ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, księdzu Jerzemu Bryle wręczył Wojewoda Piotr Ćwik. Serdeczne życzenia i gratulacje
z okazji odznaczenia złożyła także w imieniu mieszkańców naszej
gminy delegacja nowobrzeskiego samorządu z Burmistrzem Janem Chojką na czele.
Na koncert złożyły się najpiękniejsze utwory sakralne oraz poezja w wykonaniu: Teresy Lipowskiej, Anny Lasoty, Marty Wilk,
Bożeny Zawiślak-Dolny, Ewy Warty-Śmietany, Marcina Jajkiewicza,
Jakuba Oczkowskiego, Jana Wilgi. Solistom towarzyszył Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bocheński
Chór Kameralny „Salt Singers”, Krakowska Młoda Filharmonia –
Orkiestra ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie.

Przy tej okazji warto przypomnieć życiorys naszego wybitnego rodaka.
Ksiądz infułat Jerzy Bryła urodził się
24 maja 1928 roku, w Nowym Brzesku.
Jest synem Franciszka i Alicji z domu Holaczewskiej, którzy w latach 1918-1939
byli nauczycielami w szkole podstawowej w Nowym. Tuż po maturze wstąpił
do krakowskiego Seminarium Duchownego i podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
29 czerwca 1952 roku, w katedrze na
Wawelu, przyjął święcenia kapłańskie
z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.
Od 1955 r. prowadzi działalność duszpasterską dla osób głuchoniemych. W 1960 ukończył pedagogikę specjalną w Państwowym
Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Seminarium
Duchownym w Krakowie rozpoczął wykłady przygotowujące kleryków do pracy z osobami głuchoniemymi, a w 1962 został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Głuchych. Od 1968 jest
też duszpasterzem środowisk twórczych w Krakowie. W roku 1975
ksiądz kardynał Karol Wojtyła powierzył księdzu infułatowi Paraﬁę
Najświętszego Salwatora oraz stanowisko dziekana Dekanatu Salwatorskiego. Równolegle wypełniał wiele innych, ważnych zadań:

pracował w Komisji Episkopatu do spraw Katechizacji, a później
w Radzie Kapłańskiej, jako sekretarz, i w Kolegium Konsultorów
Archidiecezji Krakowskiej. W roku 1979 został honorowym kapelanem Ojca Świętego, w roku 1991 – honorowym prałatem,
a w 1997 – protonotariuszem apostolskim. Jest laureatem pres żowych polskich i międzynarodowych wyróżnień. Krakowianie
uhonorowali Go medalem Cracoviae Meren , a w ubiegłym roku
otrzymał Krzyż Oﬁcerski Orderu Odrodzenia Polski. Kapelanem
krakowskiego Bractwa Kurkowego ks. Jerzy Bryła jest od stycznia
1980 roku. Od lat pełni posługę jako duszpasterz środowisk artystycznych archidiecezji krakowskiej.
Zasługi tej wielkiej postaci doceniają także nowobrzeszczanie.
W 2002 r. podczas IV. Dni Nowego Brzeska Ksiądz infułat Jerzy
Bryła został uhonorowany przez władze samorządowe tytułem
„Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej”. W dniu 21 listopada 2004
dzięki ks. Jerzemu grupa Nowobrzeszczan brała udział w prywatnej audiencji Jana Pawła II w Watykanie. Na prośbę Ks. Infułata,
Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał w tym dniu, dary w postaci
papieskiej piuski dla Kościoła w Hebdowie, oraz różańców dla Kościołów w Hebdowie i Nowym Brzesku.
Dla upamiętnienia przekazania darów do Kościoła w Hebdowie, od grudnia 2004 r., w Kościele Hebdowskim corocznie organizowany jest Dzień Pielgrzyma który z czasem przekształcił się
w pielgrzymkę strażaków. Ks. Jerzy corocznie bierze udział w grudniowych uroczystościach w Hebdowie, gdzie przewodniczy mszy
świętej i wygłasza homilie.
W dniu 23 września 2005 r. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nowe wręczyli ks. Infułatowi Bryle medal im. św.
Norberta „PRZYJACIEL ZIEMI NOWOBRZESKIEJ”. W tym właśnie
dniu ks. Bryła poświęcił ufundowany przez siebie pomnik Ojca
Świętego Jana Pawła II dla rodzinnej paraﬁi w Nowym Brzesku.
Kolejny pomnik Jezusa Miłosiernego, ufundowany przez ks. Jerzego, w dniu 23 kwietnia 2006 r. został poświęcony i uroczyście odsłonięty, przed kościołem paraﬁalnym w Nowym Brzesku.
Od 2007 r. patronami Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Promocji w Nowym Brzesku są rodzice Księdza Infułata, wieloletni nauczyciele szkoły powszechnej w Nowym Brzesku, Alicja
i Franciszek Bryłowie. W dniu lipcu 2007 r. uroczystego odsłonięcia okolicznościowej tablicy upamiętniające pracę patronów dokonał osobiście Ks. Infułat wraz siostrą Marią.
W dniu 6 października 2009 roku przed Urzędem Gminy Nowe
Brzesko wmurowany został i poświęcony kamień węgielny a rok
później, w dniu 16 października 2010 roku Ksiądz infułat Jerzy Bryła poświęcił i odsłonił ufundowany przez siebie pomnik Księcia Bolesław Wstydliwego – założyciela miasta Nowe Brzesko. Autorem
wszystkich pomników i tablicy pamiątkowej jest Profesor Czesław
Dźwigaj, artysta zaprzyjaźniony z Księdzem infułatem i Ziemią
Nowobrzeską.
Ksiądz Jerzy Bryła cały czas utrzymuje kontakt z naszą społecznością, zawsze znajduje czas, aby przyjechać do rodzinnego
Nowego Brzeska czy Hebdowa, chętnie uczestniczy w naszych lokalnych uroczystościach. Swoją gościnność i serdeczność okazuje
swoim rodakom odwiedzającym go w Krakowie, na Salwatorze,
gdzie mieszka jako rezydent.
Jesteśmy dumni że delegacja nowobrzeskiego samorządu
wspólnie ze strażakami mogła wziąść udział w pięknej uroczystości której bohaterem był nasz znamienity rodak.
Jacek Zawartka
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„Odblaskowa Szkoła” – stanęliśmy na podium!!!
SZKOŁA PODSTAWOWA W MNISZOWIE ZAJĘŁA II MIEJSCE
W MAŁOPOLSKIM KONKURSIE „ODBLASKOWA SZKOŁA”!!!
W konkursie promującym noszenie odblasków i jednocześnie propagującym bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi wzięliśmy udział po raz szósty. Trzy razy zajęliśmy pierwsze miejsce, dwa razy drugie, raz uplasowaliśmy
się na czwartej pozycji.
W czasie trwania
konkursu w szkole
zostało
przeprowadzonych wiele działań zachęcających do
noszenia elementów
odblaskowych, które sprawiają, że piesi
użytkownicy
ruchu
drogowego są lepiej widoczni dla kierowców. W tym roku
podjęliśmy szereg działań skierowanych do Seniorów, ponieważ obowiązek noszenia odblasków dotyczy wszystkich
uczestników ruchu, którzy poruszają się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym.
Odwiedziliśmy Seniorów w Dziennym
Domu Senior Wigor
w Książnicach Małych, uczestniczyliśmy
w Powiatowym Dniu
Seniora w Zielonej.
Każde z tych spotkań
uatrakcyjniło przedstawienie na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze oraz pokaz „odblaskowej”
mody. Propagowaliśmy również bezpieczeństwo pieszego
oraz rozdawaliśmy odblaski podczas nabożeństwa różańcowego w kościele w Nowym Brzesku. W ten sposób chcemy
uświadomić starsze osoby, że warto nosić odblaski, dbać
o swoje bezpieczeństwo i swoje życie.
„Odblaskowym” bezpieczeństwem objęliśmy jak zawsze
przedszkolaków, naszych rodziców, kierowców, mieszkańców Mniszowa oraz sąsiadujące z naszą szkołą wsie.
Braliśmy udział w licznych konkursach: literackim, plastycznym, fotograﬁcznym, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, matematycznym, języka angielskiego. Nowością były
„Odblaskowe zwierzęta w ZOO”, które uczniowie wykonali
w ramach konkursu plastycznego. Zachwycały one swoimi
wymiarami, wykonaniem a co najważniejsze – odblaskami.
Nasze
działania
znalazły
oddźwięk
w mediach lokalnych
oraz ogólnopolskich.
Artykuły
pojawiały
się m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Głosie
Proszowickim”. Go-

ściliśmy na antenie „Radia Kraków”, „Polskiego Radia” oraz
w programach telewizyjnych m.in. w „Teleexspressie Extra”,
„Kronice Krakowskiej”. Jednocześnie na bieżąco opisywaliśmy wszystkie działania na szkolnej stronie naszej szkoły.
Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury w oparciu o zapisy w Regulaminie VIII Edycji
Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” postanowił
przyznać jednogłośnie poszczególnym szkołom punkty konkursowe. Drugie 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 343
szkoły podstawowe z całej Małopolski, które zgłosiły swój
udział w konkursie.
Zważywszy na poziom
i ogrom konkurencji
to wielki sukces! Jesteśmy przekonani,
że wspólny cel, dobra
atmosfera współpracy
z wieloma podmiotami i niekonwencjonalne sposoby naszego działania okazały się kluczem do sukcesu. Naszym nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych
działań jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych
w ruchu drogowym.
Za przeprowadzone działania w trakcie trwania konkursu uzyskaliśmy 1495 punktów. Świadczy to o ogromnym
zaangażowaniu w realizację zaplanowanych działań. Na tak
wspaniały wynik zapracowała duża grupa osób. Podziękowania należą się Pani dyrektor Renacie Regnowskiej, koordynatorowi akcji Pani Irenie Koral, nauczycielom, uczniom,
rodzicom i przede wszystkim uczestnikom naszych spotkań,
do których kierowaliśmy nasze przesłanie.
Bardzo cieszymy sie z uzyskanego miejsca, a najbardziej
cieszy nas fakt, iż realizując
ideę wyposażania uczniów
w odblaski widzimy tego efekty. Mamy też nadzieję, że noszenie kamizelek, opasek i zawieszek odblaskowych stanie
się świadomym nawykiem,
a nie tylko ustawowym obowiązkiem każdego dziecka poniżej 15 roku życia.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia
2017 roku o godzinie 18.00 w Centrum Kongresowym ICE
w Krakowie.
DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I NOŚMY ODBLASKI!!!
Elżbieta Janik
Irena Koral
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Budowa odnawialnych źródeł energii
W dniu 06.11.2017 r. w Centrum Kultury i Promocji
w miejscowości Baranówka na terenie Gminy Kocmyrzów –
Luborzyca odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Partnerskiej pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego.”
Umowa partnerska została podpisana przez przedstawicieli 41 Gminy z województwa małopolskiego. Do projektu zostało zgłoszone koło 3,5 tysiąca instalacji w tym 78
instalacji na terenie Gminy Nowe Brzesko.
Samorządowcy, w tym również Gmina Nowe Brzesko
utworzyli dużą grupę, w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji unijnych. Swój projekt oszacowali na 100 mln zł.
W projekcie chce wziąć udział prawie 10 tys. osób.
Ta wspólna inicjatywa gmin z terenu województwa małopolskiego związana jest ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz
redukcji pyłów PM10, PM2,5. Dzięki zastosowaniu nowatorskich instalacji OZE u mieszkańców poszczególnych gmin
oraz na budynkach użyteczności publicznej można osiągnąć
wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza
oraz redukcji dwutlenku węgla.
OZE obejmuje m.in. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła oraz kotły na biomasę.
Porozumienie w miejscowości Baranówka, dotyczyło
realizacji ww. projektu i podpisali go Wójtowie oraz Burmistrzowie gmin: Kocmyrzów – Luborzyca, Sułoszowa, Szczu-

rowa, Gnojnik, Michałowice, Zielonki, Igołomia – Wawrzeńczyce, Pałecznica, Proszowice, Poronin, Wojnicz, Gmina
Bochnia, Miasto Bochnia, Nowe Brzesko, Koszyce, Słomniki,
Jerzmanowice – Przeginia, Skała, Oświęcim, Dębno, Iwanowice, Wielka Wieś, Koniusza, Radziemice, Bukowina Tatrzańska, Drwinia, Spytkowice, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów,
Zator, Żegocina, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno,
Radgoszcz.
W dniu 5 grudnia 2017 r. został złożony wniosek aplikacyjny o doﬁnansowanie pn.: „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA
GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Magdalena Lachla

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Nowe Brzesko
Biblioteka pełni bardzo ważną rolę w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie oraz regionie.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku
przyznaje dotację pieniężną na zakupy dla bibliotek, by
umożliwić inwestowanie w nowości książkowe, co świadczy
o ważności istnienia bibliotek.
Biblioteka w naszej gminie ma więcej niż 70 lat i myślę,
że w Nowym Brzesku nie ma człowieka, który nie był w bibliotece choćby jeden raz.
Małemu dziecku biblioteka potrzebna jest, by nauczył
się literek, młodemu człowiekowi do nauki, starszemu czytelnikowi dla radości wspomnień.
Kiedyś oczekiwania względem biblioteki stanowiły głównie wyobrażenie o miejscu, w którym gromadzi się i wypożycza książki, w którym uczeń korzysta ze słowników i encyklopedii. Ale tak było w dawnych czasach. Teraz jest również
miejscem, gdzie można przeczytać gazety, przeglądnąć
bardzo duży zbiór kronik regionalnych, skorzystać z internetu lub prelekcji. Biblioteka w Nowym Brzesku jest azylem,
miejscem do którego wstęp jest bezpłatny, gdzie można
przyjść i bez tłumaczeń spędzić czas.
W roku 2017 odnotowano 684 czytelników, a wypożyczonych książek – 6200 sztuk. Są też czytelnicy z sąsiednich

gmin, takich jak Koszyce, Proszowice, Drwinia, Igołomia-Wawrzeńczyce.
Zachęcam mieszkańców naszej gminy oraz mieszkańców
gmin sąsiadujących, do odwiedzenia biblioteki. Czytelnia
otwarta jest dla każdego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 17.00.
Serdecznie zapraszam
E. Chuchmacz

str. 15

GAZETA NOWOBRZESKA 56/2017

Cynamonowe gody
W niedzielne popołudnie 29 października w budynku
M-GCKiP w Nowym Brzesku odbyły się podwójny jubileusz. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym
Brzesku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej
wspólnie świętowali 10-lecie działalności.
W obchodach wzięli udział członkowie stowarzyszenia,
zaproszeni goście oraz włodarze Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Historię powstania Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Promocji przybliżyła Dyrektor Anna Maj-Skowrońska. Zebrani mogli na fotograﬁach obejrzeć metamorfozę jaką przeszedł
obecny budynek siedziby centrum a także ilustracje z imprez
których organizatorem był MGCKiP. Z kolei historię powstania
oraz prezentację 10-cio letnich dokonań Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej przedstawił Prezes Stowarzyszenia
Jacek Zawartka. W części artystycznej zaprezentował się zespół
muzyczny w skład, którego wchodzili nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach. Zaprezentowali instrumentalne wersje znanych przebojów muzycznych jak choćby „New York, New York” z ﬁmu o tym samym
tytule czy „Sway” z repertuaru Michaela Buble. Zwieńczeniem
imprezy był jubileuszowy tort przygotowany przez MGCKiP.
Anna Maj-Skowrońska

Pomysłowa integracja
Dnia 4 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskie w Gruszowie rozpoczął swoją działalność Ośrodek Wsparcia – klubu
samopomocy: WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ.
Cel jego działalności to tworzenie i wzmacnianie więzi
międzypokoleniowych oraz ﬁzyczna i psychiczna aktywizacja ludzi starszych przez poprawę ich samopoczucia i przywrócenia aktywnej postawy życiowej.

W Gruszowie cel ten realizowany jest z dużym powodzeniem. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, po cztery
godziny dziennie. Dzieci i osoby starsze wspólnie spędzają
miło czas.
W ramach zajęć klubowych udało się już zorganizować
trzy wycieczki. W lipcu uczestnicy zajęć udali się do Wioski Indiańskiej w Jaworznie oraz Planetarium w Chorzowie.
W sierpniu odbyła się wycieczka do Ojcowa, natomiast w listopadzie klubowicze pojechali do kina. Dzieci zdecydowały
się na ﬁlm animowany „Minionki” natomiast osoby starsze
wolały obejrzeć „Listy do M. 3”
W świetlicy organizowane były również liczne spotkania
integracyjne. W maju, z okazji Dnia Matki dzieci zaprosiły
swoje mamy i przygotowały dla nich wierszyki, piosenki

i konkursy natomiast starsi uczestnicy pomogli dzieciom
przygotować poczęstunek.
W czerwcu osoby starsze przygotowały dla dzieci pełen
atrakcji Dzień Dziecka.
Kilkukrotnie organizowano spotkania przy pieczeniu kiełbasy. 29 listopada odbyły się andrzejki, wróżbom, tańcom
i śpiewom nie było końca. 6 grudnia w Klubie pojawił się
Święty Mikołaj.
Zajęcia organizowane w Klubie dostosowane do wieku
uczestników i możliwości ośrodka. Uczestnicy zajęć chętnie
biorą udział w zajęciach kulinarnych, osoby starsze wraz
z dziećmi przygotowują ciepłe posiłki i różne przekąski min.
smażą naleśniki, frytki, gofry, pieką ciasta, robią sałatki warzywne i owocowe. Dużym powodzeniem cieszą się również
zajęcia plastyczne. W Klubie powstają piękne prace i ozdoby
wykonywane przeróżnymi technikami.

Działalność Klubu przynosi wiele radości dzieciom
i osobom starszym. W przyszłym roku planowane jest prowadzenie takiego ośrodka również w miejscowości Śmiłowice.
Urszula Mróz
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie
W przyszłym roku 10 lat istnienia ŚDS.
Dnia 18 grudnia 2008 roku rozpoczął swoją działalność
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie. Odbyła
się wówczas uroczysta Wigilia połączona z poświęceniem
ośrodka.
Początki działalności nie były łatwe, nikt nie wiedział jak
tego typu instytucja przyjmie się w środowisku lokalnym. Po
dziewięciu latach istnienia śmiało można stwierdzić, że pomysł na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w naszej gminie był traﬁony.
Działalność ośrodka z roku na rok coraz bardziej się rozwijała, przeprowadzono szereg remontów wewnątrz i na
zewnątrz budynku. W 2018 r. w ramach projektu „Podniesienie efektywności obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego
w powiatach proszowickim, bocheńskim i miechowskim”
zostanie przeprowadzona modernizacja energetyczna budynku.

mem. Postanowiliśmy więc zapoczątkować nową tradycję
i co roku organizować kilkudniowe wyjazdy, dlatego też
w dniach 28-29 sierpień 2017 r. uczestnicy oraz pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie odbyli
dwudniową wycieczkę do Zakopanego. Niektórym z podopiecznych towarzyszyli członkowie rodzin. Miejscem noclegowym był piękny Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” w Zakopanem.
Na tej wycieczce dowiedliśmy, że nawet na wózkach inwalidzkich można zdobywać górskie szczyty.

Chętnych do zajęć w ŚDS ciągle przybywa. Obecnie
z usług ośrodka korzysta 35 osób, mimo że ośrodek otrzymuje doﬁnansowanie na 30 osób.
W ciągu dziewięciu lat udało się nawiązać współpracę
z wieloma instytucjami, braliśmy udział w licznych imprezach integracyjnych, konkursach a nawet w olimpiadzie
zręcznościowej. Sami również organizowaliśmy liczne spotkania integracyjne i konkursy.
Do największych imprez organizowanych przez nasz
ośrodek należą pikniki integracyjne, w których bierze udział
rok rocznie ponad 150 osób niepełnosprawnych, z różnych
ośrodków. W tym roku odbył się on już po raz szósty, 28
września 2017 r. w Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie
i nosił nazwę „Śmiech to zdrowie”.

Święta Bożego Narodzenia to dla każdego wierzącego bardzo ważny czas. To czas przebaczania, naprawiania
błędów, to magiczny okres, w którym wszystko wydaje się
być... prostsze. Życzymy wszystkim czytelnikom by cały
Nowy Rok, był jak ten okres świąteczny: spokojny, przeżyty w miłości i szczerości.
Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować
wszystkim, którzy wspierają nasza działalność, pomagają
nam na różne sposoby. „Człowiek jest wielki nie przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi” (Jan Paweł II)
W 2017 roku byli to:
Zakład Produkcyjno-Handlowy ADER Zakład pracy chronionej Włostowice, Rol-Fresh S.C. Piotr Skrobacz Piotr Dąbek, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Majkowicach,
PIEKARNIA SZRENIAWA – Daniel Dąbek, Firma Handlowa
CHEMIROL spółka jawna, F.H.U. THERMAL S. C., Zakład cukierniczo-spożywczy B & G. Jan Biernacki, Bogusław Gącik,
S.J. Cegielnia Polowa „GOTYK” S.C. Grzegorz Garbarz Jacek
Kubic, PALEO Nowe Brzesko, Wiesław Turaliński – przewóz
osób, FOTO NOWAK Studio Ryszard Nowak, Sklep spożywczo-przemysłowy – Mariusz Musiał, Katarzyna i Roman Karolczyk, Apteka ANNA MARIA, AKNOLI – Firma Handlowa
Ilona Trzepałka, Firma Budowlana Rafał Baczyński.

Od początku istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie, uczestnicy zajęć brali udział w licznych
wycieczkach jednodniowych. Dwa lata temu po raz pierwszy odważyli się na wyjazd z noclegiem. Była to wyprawa
w Bieszczady. Dla podopiecznych było to wspaniałe przeżycie, niektóre osoby po raz pierwszy spędziły noc poza do-

Zespół Terapeutyczny ŚDS Gruszów
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Aplikacja SISMS
Informujemy już mieszkańców SMSem, e-mailem a nawet aplikacją BLISKO na telefon!
Drodzy mieszkańcy, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania
i d i
i ostrzegania. Będziemy informować mieszkańców poprzez informacje e-mail, krótkie wiadomości SMS oraz aplikację BLISKO, którą
można pobrać na telefon z dostępem do Internetu.
Wpisz w BLISKO swoją miejscowość, aplikacja wyświetli Ci aktywnych nadawców z tego obszaru, a Ty zdecydujesz z jakich serwisów
tematycznych będą mogli przesyłać do Ciebie informacje. Możesz wskazywać wiele miejscowości, jeżeli dołączą do nich nowi nadawcy,
aplikacja powiadomi Cię o tym.
Przykłady informacji jakie będziemy udostępniać:
• lokalne imprezy kulturalno-rozrywkowe • informacje o nowych udogodnieniach dla mieszkańców • lokalne utrudnienia np. blokady
dróg • niebezpieczne zjawiska pogodowe • alarmy i ostrzeżenia • terminy wywozu śmieci, przypomnienia urzędowe, i wiele innych.
Aplikację na telefon z dostępem do Internetu można pobrać na różne sposoby:
• ze strony www.sisms.pl
• wpisując link w przeglądarce internetowej: h ps://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/cabf3631/Gmina-Nowe-Brzesko
-Nowe-Brzesko
• przez konto Google Play: h ps://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
APLIKACJA DO POBRANIA NA SMARTFONY:
wpisz link w wyszukiwarce internetowej dla systemu telefonu zaczynający się od: h ps//
Android – Google PLAY: h ps://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
iOS: h ps://itunes.apple.com/pl/app/komunikator-sisms/id821655959?mt=8
5959?mt 8
Windows: h ps://www.microso .com/store/apps/9nblggh41238
W razie pytań prosimy o kontakt:
Anna Świerk
Sekretariat-Dziennik Podawczy
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
tel. 12 385 20 94
sekretariat@nowe-brzesko.pl

Proﬁl zaufany
Uruchomiliśmy punkt potwierdzający ePUAP w Urzędzie
Gminy i Miasta Nowe Brzesko – załatw sprawy urzędowe bez
wychodzenia z domu.
Informujemy, że z dniem 3 listopada br. uruchomiliśmy Punkt
Potwierdzający Proﬁl Zaufany – ePUAP, który mieści się w Urzędzie
Gminy i Miasta w Nowym Brzesku. Proﬁl Zaufany to jeden z rodzajów podpisu elektronicznego. Zastępuje on bezpieczny e-podpis
w kontaktach z administracją i umożliwia weryﬁkację naszej tożsamości. Proﬁl zaufany jest całkowicie bezpłatny. W kontaktach z administracją zastępuje on podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane
sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu. Instrukcje dotyczące obsługi pla ormy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się
w dziale Pomoc serwisu ePUAP: www.epuap.gov.pl
Punktem potwierdzającym w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe
Brzesko jest:
Sekretariat – Dziennik Podawczy, 1 piętro,
tel. (12) 385-20-94, sekretariat@nowe-brzesko.pl,
kontakt: Anna Świerk
Jak utworzyć proﬁl zaufany ePUAP?
Aby utworzyć proﬁl zaufany ePUAP, należy:
1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2. Złożyć wniosek o utworzenie proﬁlu zaufanego.
3. Udać się do jednego z wybranych urzędów: np. Urząd Gminy
i Miasta w Nowym Brzesku, konsul, naczelnik urzędu skarbowego,
wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by tam potwierdzić
swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu (zapraszamy do naszego urzędu).

• punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
• punkt potwierdzający weryﬁkuje dane z wniosku z danymi
z proﬁlu użytkownika, w zakresie obejmującym:
▪ imię ▪ nazwisko ▪ numer pesel
• identyﬁkator użytkownika
• punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie proﬁlu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
• punkt potwierdzający, po pozytywnej weryﬁkacji danych,
potwierdza proﬁl zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.
Chcesz wysłać coś przez ePUAP? adres skrytki Urzędu Gminy
i Miasta Nowe Brzesko: /ss8mj72p75/skrytka
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LKS NADWIŚLANKA NOWE BRZESKO
Zakończyła się runda jesienna sezonu 2017/18. Oto jej podsumowanie.
Seniorzy
Drugie półrocze naszej drużyny seniorskiej to dla kibiców istny rollercoaster. Jeszcze przed rozpoczęcie przygotowań do rundy
jesiennej z klubu odeszła spora grupa zawodników. I tak naprawdę nie wiadomo było czy drużyna przystąpi do rozgrywek A klasy. Jednak dzięki włączeniu do pierwszej drużyny kilku juniorów,
przejściu dwóch zawodników Jawornika Gorzków (Kamila Adamskiego i Kamila Wiącka), bramkarz Piotra Kurczaba z Wisły Grobla
oraz Wojciech Przybyła, który łączy grę w Nadwiślance z występami w MKF Solne Miasto udało się skompletować kadrę. Działo
się to wszystko bezpośrednio przed startem ligi, więc o dobrym
przygotowaniu do sezonu nie mogło być mowy. Nowy trener Nadwiślanki – Andrzej Komenda stanął przed trudnym zadaniem poprowadzenia młodego i niezgranego zespołu.
Początek rundy okazał się jednak bardzo dobry i po pierwszych
kolejkach z optymizmem można było patrzeć w przyszłość. Sielanka nie trwała jednak zbyt długo bo już druga część jesiennych
rozgrywek była zdecydowanie słabsza. Remisy przeplatane zwycięstwem i seria 3 porażek na koniec.
Bilans meczy 4-4-4 i bilans bramkowy 27-27 na zakończenie
rudny uplasował Nadwiślankę na 9 miejscu.
Kadra: Piotr Kurczab, Leszek Wielbłąd – Tomasz Chojka, Szymon Czerwiec, Tomasz Frączkiewicz, Maciej Kamień, Dawid Wołoszyn, Wojciech Hajdaś, Mateusz Goliński, Dominik Adamczyk, Dominik Frączkiewicz, Radosław Kawa, Kamil Wiącek, Piotr Niciarz,
Andrzej Komenda, Konrad Komenda, Robert Pasek, Wojciech
Przybył, Kamil Adamski.
Trener: Andrzej Komenda
Kierownik: Tomasz Frączkiewicz
W przerwie zimowej zarząd klubu planuje wzmocnić drużynę 3-4 zawodnikami. Już prowadzone są pierwsze rozmowy tak
aby kompletna kadra mogła rozpocząć przygotowania pod koniec
stycznia. W ramach przygotowań do rundy wiosennej seniorzy
zagrają z przedstawicielami klasy okręgowej takimi jak: Prądniczanka Kraków, Zielonka Wrząsowice, Gdovia Gdów, MKS Nowa
Proszowianka, LKS Mogilany oraz z A klasową Szreniawą Koszyce.
Seniorzy II
Nasza druga drużyna seniorska w swoim drugim sezonie radzi
sobie znacznie lepiej. Na zakończenie rundy jesiennej z 15 pkt zajmuje 8 miejsce w tabeli wielickiej C klasy.
Trampkarz (2003-2004)
To zdecydowanie DRUŻYNA ROKU 2017 w naszym klubie. Wywalczone dwa awanse w jednym roku mówią same za siebie. Dzięki świetnej postawie chłopców Nadwiślanka będzie miała swojego
reprezentanta w I lidze. Jednak tam z pewnością o zwycięstwa

będzie ciężej. Nowe Brzesko będzie najmniejsza miejscowością
w tej lidze.
Kadra: Eryk Paluch – Filip Czaja, Fabian Jasonek, Kacper Trela,
Wojciech Borycki, Jakub Mróz, Joachim Wołoszyn, Krzysiek Waryłkiewicz, Sebas an Jaworski, Kacper Siudak, Dawid Zachwieja, Kamil Pilch, Stanisław Kąc, Mikołaj Sygut, Kamil Samborek, Mateusz
Waryłkiewicz, Wojciech Wołoch, Dawid Kłosowski, Jan Kołodziej
Trener: Wojciech Hajdaś
Młodzik (2005-2006)
Czwarta drużyna w II lidze. Do podium zabrakło naprawdę niewiele. Chłopcy z tego rocznika bardzo solidnie trenują i robią stałe
postępy. Z pewnością na wiosnę będą jedną z czołowych drużyn
w swojej lidze.
Kadra: Kamil Przewoźniak – Patryk Kopeć, Bartosz Płaszewski,
Szymon Pawlicki, Miłosz Pawlicki, Marcel Nowak, Krzysztof Waryłkiewicz, Wojciech Wołoch, Oskar Wcisło, Kacper Mietła, Szymon
Pomykała, Bartosz Tabor, Alan Zawartka, Oskar Turczyn, Mateusz
Gołąb, Paweł Brudnik
Trener Wojciech Hajdaś
Kolejne drużyny to: Orlik (2007-2008), Żak (2009-2010)
i Skrzat (2011-2012)
Drużyny prowadzi Trener Krzysztof Madejski i Dominik Frączkiewicz.
Nadwiślanka to także piłka stricte amatorska. Co roku organizowane są turnieje, w których zdecydowana większość zawodników nie gra w żadnym klubie a dzięki naszej inicjatywie mają
szanse rywalizować z innymi sympatykami piłki nożnej. Najbliższy
taki turniej odbędzie się 6-7 stycznia.
Infrastruktura klubu
Nie wszystko co związane z piłka dzieje się tylko na boisku.
Zarząd klubu wraz z władzami gminy ciągle pracuje nad jak najlepszymi warunkami treningowymi dla naszych zawodników.
Zadbane i oświetlone boisko, drugie boisko treningowe, nowy
sprzęt treningowy to nie wszystko. W przyszłym roku w planach
jest zagospodarowanie terenu przed wejściem na stadion oraz
rozpoczęcie budowy nowego budynku klubowego. Są to bardzo
ambitne plany i mamy nadzieje, że z pomocą gminy i lokalnych
przedsiębiorąc na 100 lecie klubu inwestycja zostanie ukończona.
Kalendarze
W grudniu ukazał się Foto-kalendarz, zdjęcia drużyn przypisane są do kolejnych miesięcy. Na okładce umieszczone zostały loga
osób i ﬁrm wspierających nasz klub za co serdecznie dziękujemy.
Zachęcamy do zakupu klubowych kalendarzy. Jest to swoista
cegiełka pozwalająca na coraz lepsze funkcjonowanie klubu.
Wojciech Hajdaś
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