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Począwszy od 1997 r. powodzie w naszej gminie są częścią 
składową wydarzeń prawie każdego roku, stanowiąc stałe za-
grożenie dla dużej części mieszkańców Uszwi, ale również dla 
wielu rodzin z Zawady Uszewskiej, Gnojnika i pozostałej części 
gminy. W tym roku rzeka Uszwica i jej dopływy wylały już trzy 
razy w dniach 16-17 maja, 1-2 czerwca oraz 3-4 czerwca. Dłu-
gotrwała i mroźna zima, następnie zimny i deszczowy maj oraz 
potężne niże znad Bałkanów z masą deszczu spowodowały po-
wódź na całym południu kraju, w tym również w naszej gminie. 
Każda powódź to dramatyczne przeżycie dla mieszkańców tere-
nów zalewowych, to walka o zabezpieczenie dobytku, nieprze-
spane noce, długi okres dochodzenia do normalności, powodzio-
wy stres związany nawet z małymi opadami - ten ostatni prze-
żywamy także my, mieszkańcy terenów, które nie były objęte 
powodzią, ale uczestnicząc tyle razy w akcjach powodziowych 
nabawiliśmy się „syndromu powodziowego”. Skutki tegorocznej 
powodzi w dorzeczu Wisły są porównywalne a nawet większe 
od tych z 1997 r. W naszej gminie sytuacja była nieznacznie lep-
sza, to efekt wykonanych prac regulacyjnych na rzece Uszwica 
w Zawadzie Uszewskiej i Uszwi. Niestety podobne prace nie zo-
stały wykonane w Porębie Spytkowskiej i Okocimiu. 

Jesteśmy po oszacowaniu strat z pierwszej powodzi 
z 16 - 17 maja. Komisja powołana do szacowania strat w infra-
strukturze komunalnej przy udziale sołtysów przeprowadziła wi-
zję w terenie, stwierdzając zniszczenia i uszkodzenia w majątku 
gminy na kwotę  5.945 tys. zł. Komisja wojewódzka zweryfiko-
wała te straty do kwoty 3.392 tys. zł, pomijając drogi wykazane 
w ubiegłorocznej powodzi. Kolejne trzy komisje ustalały szko-
dy i szacowały straty w prywatnych budynkach mieszkalnych, 
zwizytowały 158 domostw, tworząc listę do wniosku o pomoc 
z budżetu państwa (słynne do 6 tys. na rodzinę). Według kryte-
riów przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki ustalo-
no listę 103 poszkodowanych, którzy spełniali warunki do przy-
znania pomocy na łączną kwotę 152.400 zł. Urząd Wojewódzki 
na podstawie przesłanych protokołów zweryfikował tę kwotę  
do 114.900 zł i taka też została wypłacona poszkodowanym. 
Druga i jak na razie ostatnia pomoc z budżetu państwa to prze-
kazane 100 tys. zł dla gminy z przeznaczeniem na prowadzoną 
akcję powodziową w tym: ewakuację ludności, zakup worków 

POWODZIOWE  REMINISCENCJE 
i piasku, zakup paliwa do pomp i pojazdów oraz oznakowanie 
miejsc niebezpiecznych. Z tych środków nie można natomiast 
zapłacić ekwiwalentu dla strażaków, ani sfinansować doraź-
nych napraw dróg, mostków, przepustów, na czym najbardziej 
zależy mieszkańcom. Z rezerwy gminy wyasygnowaliśmy na 
ten cel 40 tys. zł, jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Kolej-
ne nieszczęście, jakie przyniosła ze sobą tegoroczna powódź, 
to osuwiska powstające nawet w miejscach, w których przez 
dziesiątki lat nie zaobserwowano takich zjawisk. Dwa budynki 
uznano za katastrofę budowlaną, kolejne 13 uznano za zagrożo-
ne, 9 osuwisk zniszczyło drogi gminne, kilkanaście innych osu-
wisk wystąpiło w terenach rolniczych. W przypadku budynków 
mieszkalnych uznanych przez nadzór  budowlany za uszkodzo-
ne lub zniszczone w wyniku powodzi wystąpiono do wojewody 
o przyznanie środków finansowych na zasiłki celowe na remont 
lub odbudowę budynków. W wyniku powodzi i osunięć część 
rolników straciło swoje uprawy, również dla nich przewidziano 
zasiłki pod warunkiem zgłoszenia strat wynoszących powyżej  
30%  areału. Weryfikacji wniosków będzie dokonywała komi-
sja powołana przez wojewodę. Rolnicy mogą też skorzystać 
z niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych. Wszystkie 
wyżej opisane działania są okupione ogromną ilością dokumen-
tów, które należy niezwłocznie przedłożyć do wielu instytucji, 
dlatego też nie mam czasu na odwiedzenie mieszkańców po-
szkodowanych przez powódź. Jestem przekonany, że osobiście 
koordynując akcję udzielania pomocy doraźnej i długofalowej, 
jestem w stanie więcej zrobić. 

Utrzymanie infrastruktury jest bardzo drogie, a koszty zo-
stały przerzucone na samorządy. Likwidowanie skutków, a nie 
przyczyn powodzi zdecydowanie zwiększa te koszty. Mamy 
Krajowe i Wojewódzkie Zarządy Gospodarki Wodnej, które po-
winny zajmować się sprawami ochrony przeciwpowodziowej, 
a które nie realizują tych zadań. Ochrona zlewni rzeki Uszwi-
cy ciągle jest na etapie koncepcji, a najwyższy czas przejść do 
działań, ale nie przez samorządy gminne, które już dziś są bar-
dzo zadłużone, na które nakłada się kolejne zadania bez zabez-
pieczenia finansowego, i którym  po prostu brakuje środków.  

Wójt Gminy
Wojciech Rzepa

Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju. 
Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon. 
Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 
Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 
Deszcz majowy, chleb gotowy.
Na Boże Ciało skacz do wody śmiało.
Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.
Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota.
Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze.
Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody 
często naśladuje.

Zestaw mądrości dawnych
Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.
Na świętego Wita zboże zakwita.
Upał w sianokosy, żniwa – zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota – w zimie dużo błota.
Jak się Janek rozczuli, a Magdalena go nie utuli, 
to będzie płakał do świętej Urszuli.
Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni 
będzie jak w raju.
Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień 
słońca nie zobaczą.
Czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia 
wróżbę przynosi.
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Mamy tylko jedną, a jej przyszłość zależy od każdego, na po-
zór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.

Florian Plit

Kierując się tymi mądrymi słowami Publiczne Przedszkole 
w Biesiadkach realizuje własny program ekologiczny pn. ,,Po-
dajmy pomocną dłoń przyrodzie”. Kształtujemy świadomość 
ekologiczną dzieci już od najmłodszych lat. Do współpracy 
zapraszamy również rodziców, którzy chętnie podejmują się 
różnorodnych zadań. W tym roku już po raz szósty zorganizo-
waliśmy uroczystość środowiskową z okazji ,,Święta Ziemi”.

Impreza ta odbywa się każdego roku w niedzielne popo-
łudnie w Domu Ludowym w Biesiadkach. Podczas tegorocz-
nych obchodów ,,Dnia Ziemi” przedszkolaki zaprezentowały 
scenki i piosenki ekologiczne, a dorośli mieli możliwość wy-
kazania się w różnego rodzaju konkursach. Uczestnicy odpo-
wiadali na pytania związane z przyrodą, ubijali pianę na czas, 
rozpoznawali owoce po smaku, itp. Zabawa była wyśmienita, 

Święto Ziemi w przedszkolu

publiczność dopisała, pogoda również. Dużym zaangażowa-
niem w pomoc przy zorganizowaniu uroczystości wykazali się 
rodzice, którym serdecznie dziękujemy.

Bernadeta Witek

22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Biesiadkach od-
było się podsumowanie projektu ekologicznego „W obronie 
Ziemi”, do którego uczniowie i nauczyciele przygotowywali 
się od początku roku szkolnego, podejmując szereg działań. 
Na lekcjach poruszano tematy zanieczyszczenia środowiska, 
kwaśnych deszczy, skutków wypalania traw. Uczniowie roz-
poznawali pospolite gatunki roślin i zwierząt, pisali prace li-
terackie nt. „Zmiany w środowisku przyrodniczym Biesiadek 
– przyczyny i skutki”, tworzyli krótkie rymowanki, przygoto-
wali zielniki i prezentacje multimedialne. W okresie zimowym 
uczniowie przygotowali karmniki i dokarmiali zwierzęta. Wy-
konano szereg plakatów i rysunków uświadamiających szkod-
liwość wypalania traw, propagujących właś-
ciwe zachowania, reakcje w sytuacjach, gdy 
inni śmiecą. Zaprezentowano także prace 
na temat „Ziemia planeta ludzi”. W wyniku 
aktywności uczniów powstała gazetka „Bie-
siadki w obiektywie” oraz album zawierają-
cy ciekawe zdjęcia naszej okolicy w różnych 
porach roku. W celu zbadania kultury eko-
logicznej uczniów naszej szkoły i ich rodzi-
ców przeprowadzono ankietę „Zachowania 
ekologiczne w moim codziennym życiu”.       

W ramach projektu odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem Nadleśnictwa Brzesko 
- Bartłomiejem Kędziorą a także Grzego-
rzem Baką przedstawicielem Urzędu Gmi-
ny w Gnojniku. Jednym z ważniejszych za-
dań naszego projektu było zwrócenie uwagi 
na segregację odpadów oraz powtórne ich 
wykorzystanie. W odpowiedzi na ogłoszo-
ną w szkole zbiórkę surowców wtórnych 
zebrano 1100 kg makulatury, 89 kg puszek, 
112 kg baterii  oraz 152 kg zakrętek plasti-
kowych.

W obronie Ziemi Na wyróżnienie zasługują szczególnie zaangażowani ucz-
niowie: Radosław Pietrzyk – kl. II, Patrycja Jaroszek – kl. III, 
Kamil Dudek – kl. I, Oskar Koniarz – kl. II, Julia Strzesak 
– kl. II, Szymon Gagatek – kl. III, Sebastian Myrlak – kl. I, 
Grzegorz Gruszkowski – kl. I. Wszyscy  wyróżnieni ucznio-
wie otrzymali nagrody niespodzianki.

Podsumowując projekt, uczniowie zebrali się w sali gim-
nastycznej, którą udekorowali własnoręcznie przygotowanymi 
pracami, by przedstawić inscenizację poświęconą przyrodzie. 

Mamy nadzieję, że młodzież naszej szkoły, wzbogacona 
o wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska, bę-
dzie wdrażać je w życie codzienne i przekazywać kolejnym 
pokoleniom. 

Anna Nowak

Przyroda na scenie
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„Przyroda dla nas, my dla przyrody” – pod takim ha-
słem 30 maja 2010 r. w Uszwi odbył się festyn rodzinny o te-
matyce ekologicznej. Impreza została zorganizowana przez 
przedszkole,  szkołę podstawową i gimnazjum w Uszwi. Na 
spotkanie przybyli przedstawiciele lokalnych władz:  sołtysi 
oraz radni Uszwi i Zawady Uszewskiej. Licznie pojawili się 
także mieszkańcy naszej miejscowości.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać bogaty i różnorodny 
program artystyczny. Pierwsze na scenie pojawiły się przed-
szkolaki, które pamiętały o niedawno obchodzonym Dniu 
Matki oraz o  zbliżającym się Dniu Ojca. Dla swoich rodziców 
dzieci zaśpiewały, zatańczyły i złożyły wzruszające życzenia. 
Nie obyło się bez niespodzianek, gdyż pogoda tego dnia płata-
ła figle, przelotny deszcz i  mocny wiatr nieco utrudnił malu-
chom występy, jednak nasi milusińscy nie dali się zbić z tropu 
i dzielnie poradzili sobie z tymi niedogodnościami. Występ 
kilkulatków został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie 
przyszedł czas na uczniów szkoły podstawowej. Piątoklasiści 
przygotowali inscenizację teatralną pt. „Jaś i Małgosia” pro-
pagującą konieczność dbania o czystość naszej planety. Współ-
czesna wersja baśni o Babie Florze przypomniała wszystkim, 
jak należy zachowywać się w lesie. Wzbudziła także ogólną 
wesołość. Szczególnie postać czarownicy, która dbając o czy-
stość powietrza używa ekologicznego pieca, potrafi korzystać 
z telefonu komórkowego, a biednego Jasia tuczy niezdrową 
żywnością z McDonalda, przypadła wszystkim do gustu. Mło-
dzi artyści, którzy z dużym zacięciem aktorskim odegrali swe 
role, zebrali zasłużone oklaski. Kolejnym punktem programu 
był konkurs „Mam Talent”. Okazało się, że wśród naszych 
uczniów nie brak uzdolnionych dzieci i młodzieży. Uczestni-
cy konkursu zaprezentowali różnorodne talenty, jednak jury 
musiało wskazać zwycięzcę. I miejsce ex aequo zajęli:  Kasia 
Toboła, która wykazała się dużą zręcznością i gracją w po-
kazie hula-hop oraz Damian Porwisz wykonujący na sakso-
fonie znany utwór „Kaczuszki”. Nie był to jedyny konkurs 
tego dnia. Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowali i poprowadzili quiz ekologiczny. Mieszane dru-
żyny składające się z gimnazjalistów i uczniów szkoły podsta-
wowej bardzo dobrze poradziły sobie z pytaniami z zakresu 
ochrony środowiska. Pozostając w tej tematyce, przenieśliśmy 
się w świat mody ekologicznej. Na scenie w rolach modeli 
wystąpili uczniowie klas pierwszych gim-
nazjum. Wszystkie prezentowane kreacje 
zostały wykonane z ekologicznych mate-
riałów. Szczególny aplauz publiczności 
wzbudził strój młodej pary. Pan młody za-
prezentował się w gustownym garniturze 
uszytym z foliowych worków na śmieci, 
natomiast jego przyszła małżonka spowita 
była w białą kreację wykonaną z papieru. 
Podczas zabawy nie zabrakło elementów 
sportowych. Zręcznościowe konkursy na 
kapkowanie czy kręcenie hula-hop cieszy-
ły się dużym powodzeniem. Sporą dawkę 
humoru dostarczył wszystkim gimnazjal-
ny kabaret „Pęknięta struna” wykonując 
skecz pt. „Samochód”. Zebrani goście 

Festyn rodzinny w Uszwi

raz po raz wybuchali śmiechem. W trakcie festynu można 
było także podziwiać występy zespołu tanecznego ze szko-
ły podstawowej, który zaprezentował m.in. oryginalny ta-
niec szkocki, ponadto podziw budziły pokazy cheerleaderek 
z gimnazjum. 

Jak co roku, podczas festynu działała loteria fantowa 
z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy dziękują licznym 
sponsorom, bez których udziału zabawa nie miałaby tak 
wspaniałej oprawy. Wśród nich są: Delikatesy Centrum 
Zawada Uszewska, FPH „Ksyla” Adam Bulanda, Marta 
i Piotr Pawełek - Firma Handlowa „Pawełek” w Uszwi, 
Helena i Władysław Gałęziowscy z Uszwi, Wiśniowscy 
i Mikulscy – Szkółka Roślin Wrzosowatych w Uszwi, 
Paweł Klecki, Stanisław Klecki - OKNODREWAL s.c. 
Produkcja Stolarki Otworowej w Uszwi, Piotr Czyżycki 
- CMC Stacja Paliw w Gnojniku, Krzysztof Wąs - Fir-
ma „System” w Uszwi, Hurtownia Artykułów Przemy-
słowych „Miś” w Bochni, Marta Pacura - F.H.U. „Tęcza” 
Artykuły BHP w Brzesku, Stanisław Baczek, Jan Klimek 
- „Błysk” Firma Handlowo-Transportowa z Brzeska, 
Halina Święch - Artykuły Dekoracyjne w Gnojniku, Te-
resa Kuzak -  Kwiaciarnia „Aster” w Brzesku, W. Hoj-
da, Z. Krawczyk - F.H.U. „Meble” s.c. w Bochni, Firma 
„Macland” Wyrób Pieczątek  w Brzesku, Generali Towa-
rzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Warszawa o. Brzesko, Ma-
riusz Ząbkowski z Uszwi. Anna Zych

Dzieci tańczyły i śpiewały dla rodziców

Występy to nasza specjalność
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Z inicjatywy proboszcza 
Gosprzydowej i we współ-
pracy z dyrektorem i gronem 
pedagogicznym Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Gosprzydowej 
zorganizowana została konfe-
rencja naukowa na temat roli 
nauczyciela w kształtowaniu 
młodych ludzi. Na spotkanie, 
które odbyło się 29 maja 2010 
roku, zaproszeni zostali na-
uczyciele szkół dekanatu brze-
skiego oraz gminy Gnojnik.

Wykład księdza dr hab. Józefa Stali poprzedziła uroczysta 
Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem zapro-
szonego prelegenta. Młodzież z tutejszej szkoły przedstawiła 
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Anny 
Pasek, a poświęcony Maryi, Królowej Polski, opiekunce na-
rodu polskiego w trudnych dla niego dziejowych chwilach.

Matka Boża towarzyszyła rycerzom pod Grunwaldem, 
królom w ważnych bitwach, narodowi w chwilach zwątpie-
nia i niewoli. Polacy zawsze ufali i oddawali się w opiekę 
Niebieskiej Pani. Była to zarazem lekcja patriotyzmu i praw-
dziwej, głębokiej wiary w wykonaniu młodego pokolenia 
Polaków. O tym, jak ważne jest wychowanie młodego po-

Konferencja naukowa 
„Nauczyciel – wychowawca towarzyszący uczniowi w rozwoju”

kolenia w otaczającym świecie nowoczesności i fałszywych 
wzorów  moralnych, mówił ksiądz dr  Józef  Stala, wykła-
dowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie.

Ksiądz Stala wskazywał na największe zagrożenia – cha-
os aksjologiczny, kult pieniądza, wątpliwe autorytety idoli 
kultury masowej, migrację bliskich i samotność dziecka we 
współczesnym świecie kultury masowej i Internetu. Pod-
kreślał, jak wielka i odpowiedzialna jest rola nauczyciela, 
towarzyszącego dziecku w drodze do dorosłości. Mówił 
o swoistym dialogu, jaki należy nawiązać z młodym czło-
wiekiem, aby pomóc mu odnaleźć się w świecie i zbudować 
prawdziwie mocną konstrukcję zasad i wartości moralnych. 
Formułując końcowe wnioski, ksiądz Józef Stala stwierdził, 
że nauczyciel musi umieć motywować dziecko, rozumieć 
je, demaskować zagrożenia, uczyć szacunku i rozsądnego 
myślenia, rozpoznawać uczucia i radzić sobie z nimi. Jest 
to trudne zadanie, którego efekty będą widoczne dopiero 
po latach, jednak trzeba i warto podejmować niełatwy trud 
wychowania. Bycie nauczycielem nie ogranicza się tylko do 
przekazywania wiedzy. To swego rodzaju przewodniczenie 
na krętych i wyboistych drogach, którymi dziecko wędruje 
w dorosłość. 

To pierwsza z tego typu konferencji. Kolejna planowana 
jest na październik br. Zatem w imieniu organizatorów już 
teraz serdecznie zapraszamy!

M. Jarosińska - Dubiel

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, 
dobrych i szczęśliwych ludzi. Jednym ze sposobów na to 
jest ... CZYTANIE DZIECIOM! Badania naukowe potwier-
dzają, że głośne czytanie dziecku buduje więź emocjonalną 
z dorosłymi i zapewnia rozwój dziecka. Rozwija jego język, 
pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, ułatwia naukę, a tym 
samym pomaga odnieść sukces w szkole. Wspólne czytanie 
uczy wartości moralnych, zapobiega uzależnieniu od telewi-
zji i komputera i na pewno kształtuje nawyk czytania i zdo-
bywania wiedzy na całe życie. Z uwagi na lawinowo rosną-
cą ilość informacji i wiedzy, czytanie dziecku, stało się dziś 
ważniejsze niż było kiedykolwiek. Maj to miesiąc z wielo-
letnią tradycją upowszechniania książek, to również miesiąc 
bibliotek i bibliotekarzy. Z tej okazji gosprzydowska szkoła 
już po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Tym razem znane i lubiane wiersze 
znakomitych poetów i pisarzy czytali nauczyciele, a także 
starsi uczniowie, którzy wcielili się w postacie z wierszy 
i bajek. Celem naszego spotkania była nie tylko populary-
zacja twórczości Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Ma-
rii Konopnickiej, ale także dobra zabawa. Musimy pamiętać, 

Z życia biblioteki
Naród, który mało czyta, mało wie. 

Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. 
Jim Trelease (autor podręcznika głośnego czytania)

że czytanie powinno się dziecku kojarzyć z radością, nigdy 
z przymusem, karą czy nudą.

Myślę, że to „spotkanie” z bohaterami utworów dostarczy-
ło uczniom mnóstwo wspaniałych wrażeń. 

Ty także włącz się do kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom” i zachęć innych!

Anna Pasek

Wykład dr hab. ks. Józefa Stali

Bajkowy świat
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Kolejny raz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Go-
sprzydowej zaprosiła szkoły z całej Polski, noszące imię Jana 
Brzechwy do udziału w konkursie plastycznym „Witajcie 
w naszej bajce”.

Prace uczestników były inspirowane twórczością patrona 
i wyrażały dziecięcą wizję postaci wykreowanych w wierszach 
i utworach prozatorskich Brzechwy.

I znów jak co roku zostaliśmy mile zaskoczeni ilością prac 
plastycznych i pomysłowością wykonania. Do organizato-
rów wpłynęło 100 prac ze szkół z najodleglejszych zakątków 
Polski: z miast, miasteczek i małych wsi. Powołane jury kon-
kursowe w składzie: Iwona Turek, Maria Robak i Małgorzata 
Jarosińska - Dubiel miało niełatwe zadanie przy ocenie prac 
wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi. Po licz-
nych dyskusjach przyznano następujące nagrody:

W kategorii 6-10 lat I miejsce zdobyła Karolina Prod-
lik z Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy, II  miejsce 
przyznano autorom prac z oddziału przedszkolnego ze 
Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym: Nikodemowi 
Jutkiewiczowi, Kacprowi Czwertyńskiemu, Maciejowi 
Tyszkiewiczowi, Monice Jagielskiej, Annie Kalisiak, An-
nie Opas, Emilii Rak.

Ogólnopolski konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
III miejsce zajęła Weronika Czerpak ze Szkoły Podsta-

wowej w Skrudzinie.
W kategorii 11-13 lat I miejsce przyznano - Monice 

Mysłowskiej ze Szkoły Podstawowej w Sance, II miejsce 
zajęła Łucja Skibniewska ze Szkoły Podstawowej w Pobie-
lu, III miejsce ex auquo Karolina Jon ze Szkoły Podstawo-
wej w Rozwadzy, Aneta Owsianka ze Szkoły Podstawowej 
w Skrudzinie, Kamil Ślaz ze Szkoły Podstawowej w Skru-
dzinie oraz Klaudia Grygierczyk z Zespołu Szkół Podstawo-
wych w Czechowicach – Dziedzicach. 

Zwycięzcom i wszystkim autorom prac serdecznie gratulu-
jemy pomysłowości i talentu plastycznego.

Prace plastyczne  prezentowane są na wystawie pokonkur-
sowej w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej.

Cieszymy się, że na nasz konkurs odpowiada tak duża licz-
ba uczestników – mówi dyrektor szkoły, Tadeusz Kowalczyk 
- to doskonały sposób na nawiązanie kontaktów z bratnimi 
szkołami. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta współpraca roz-
winie się i nabierze nowych kształtów. To doskonale, że Jan 
Brzechwa i jego utwory łączą dzieci z różnych zakątków na-
szego kraju.

 Małgorzata Jarosińska – Dubiel

Konkurs recytatorski 
W dobie nowoczesności sztuka recytacji, podobnie jak ka-

ligrafia, zdaje się być traktowana po macoszemu. Tylko szko-
ła jest miejscem, gdzie nadal sztuka żywego słowa jest, musi 
i powinna być szczególnie pielęgnowana. Słowa są jak muzy-
ka - dobrze skomponowana jest miła dla ucha, zaś kakofonia 
dźwięków wywołuje przykre wrażenia. Dbałość o polską mowę, 
nie tylko poprawność, ale i piękno języka mówionego, staje się 
ważnym zadaniem, jakie stoi przed nami.

Już od 13 lat corocznie w Szkole Podstawowej w Gosprzy-
dowej organizowany jest Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 
dla Dzieci i Młodzieży. Ma on na celu popularyzację twórczości 
polskich poetów, zainteresowanie najmłodszych tą dziedziną li-
teratury a przede wszystkim poszukiwanie i rozwijanie talentów 
recytatorskich. W tegorocznym konkursie swoimi zdolnościa-
mi zachwycili jury najmłodsi uczestnicy turniejowych zmagań. 

Pierwsze miejsce przyznano Dominice Wątor, uczennicy III 
klasy Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej, II miejsce zajął 
Arkadiusz Hebda, drugoklasista ze szkoły w Biesiadkach zaś III 
miejsce wywalczyła Patrycja Kądziołka także z Gosprzydowej.

Laureaci otrzymali z rąk dyrektora szkoły, Tadeusza Ko-
walczyka nagrody książkowe oraz drobne upominki. Każda 
z uczestniczących szkół została nagrodzona  okolicznościowy-
mi statuetkami, które mają przypominać, że należy pielęgnować 
ojczystą mowę na co dzień, aby słowa obmywały nas jak mu-
zyka, dostarczały estetycznych przeżyć i były celnym wyrazem 
myśli ludzkiej. Wszystkim, laureatom i uczestnikom życzymy 
dalszych sukcesów a opiekunom wiele satysfakcji z osiągnięć 
podopiecznych. Organizator konkursu

Laureaci konkursu recytatorskiego

Bajkowy świat Brzechwy

Na kanapie siedzi leń,
 nic nie robi cały dzień.
To nieprawda, moi mili!

Pisze wiersze w każdej chwili.

Tańcowała igła z nitką,
nitka wolniej, igła szybko.
Gdy tak razem tańcowały,

piękny wiersz wyhaftowały.

Nad rzeczką opodal krzaczka 
mieszkała Kaczka Dziwaczka.

Pewnego razu wierszyk napisała,
a potem dzieciom go wyrecytowała.

uczennica SP w Gosprzydowej 

Agnieszka Święch,  klasa V



WIEŚCI GMINNE

8

maj - czerwiec Nr 3(87)10

              

Zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek, któ-
re brzmi: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Gnojniku przy udziale filii bibliotecznej 
w Biesiadkach zorganizowała Warsztaty z Teatrem „Nikoli” 
z Krakowa. Jego założycielem i jednocześnie aktorem jest 
rosyjski artysta Mikołaj Wiepriew. Teatr rozpoczął działal-
ność w Kijowie w 1990 r., a w Polsce funkcjonuje od roku 
1991. Uczestniczy w festiwalach zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych oraz prowadzi warsztaty teatralne na terenie 
całego kraju i poza jego granicami. Główną ideą, jaka przy-
świeca tym lekcjom, jest edukacja dzieci poprzez sztukę 
i zabawę. Program „Spotkań z Teatrem” ma charakter inter-
aktywny, umożliwia uczestnikom bezpośredni udział w war-
sztatach. Dzieci otrzymują niepowtarzalną szansę obcowania 
ze sztuką, która wzbogaca ich wrażliwość i uczy otwartości.
12 maja w Szkołach Podstawowych w Gnojniku, w Uszwi 

i w Biesiadkach wraz z Mikołajem Wiepriewym przed młody-
mi widzami wystąpiła Dominika Jucha. W spotkaniu wzięło 
udział 290 uczniów z klas „0-3”. Aktorzy nawiązali wspaniały 
kontakt z dziećmi i wciągnęli je do wspólnej zabawy. Co rusz, 
słychać było okrzyki zachwytu i podziwu dla umiejętności 
aktorów, którzy podczas spektaklu pokazali elementy panto-
mimy, cyrku oraz teatru ruchu. Nie zabrakło też żonglowa-
nia, chodzenia na rękach, rzucania piłeczkami. Dzieci, ubrane 
w odpowiednie stroje, same odgrywały różne scenki, posługu-
jąc się teatralnymi rekwizytami. Przez cały czas buzie małej 
publiczności wyrażały niepohamowaną radość i entuzjazm, 
a gardła bolały od głośnego śmiechu. Ta niezwykła lekcja na 
długo pozostanie w pamięci młodych widzów, którzy nagro-
dzili występ gości z Krakowa gromkimi brawami. 

Ze względu na niesprzyjającą aurę nie udało się przepro-
wadzić wszystkich zaplanowanych lekcji bibliotecznych, ale 

kilka grup dzieci odwiedziło nasze placówki. Na 
początek uczniowie gromadzili się w czytelni, 
gdzie wysłuchali krótkiej historii biblioteki, potem 
dowiedzieli się na czym polega podstawowa praca 
bibliotekarska, jakie książki gromadzi biblioteka, 
według jakiego porządku stoją one na regałach, 
a na koniec zwiedzały pomieszczenia biblioteczne. 
Dzieci zadawały mnóstwo pytań, jednak najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziła czytelnia, w której 
znajdują się komputery z dostępem do Internetu. 
Kolejka chętnych była długa, ale wszyscy zdąży-
li skorzystać i co nieco „poklikać”. Na koniec był 
czas na wpis do kroniki bibliotecznej i pamiątkowe 
zdjęcie.

Mamy nadzieję, że młodzi czytelnicy wyszli od 
nas zadowoleni i szybko powrócą, a tych, którym 
nie udało się przybyć do nas w maju, zapraszamy 
w ciągu całego roku.

Edyta Tobiasz

Monika Szwaja to polska pisarka, której książki chciała-
bym Wam, drodzy Czytelnicy, dzisiaj polecić. W kwietniu 
na rynek weszła jej nowa powieść pt. „Zupa z ryby fugu”. 
Książka opowiada o życiu dwóch kobiet. Jedna z nich chce 
mieć dziecko. By zostać matką wykorzystuje możliwości, 
które daje nauka. Kobieta podejmuje decyzje, nie licząc się 
z nikim. Ważne jest tylko osiągnięcie celu. Druga bohater-
ka pragnie studiować na wymarzonym kierunku, który nie 
wzbudza zachwytu u rodziców. Nie mając wsparcia ze strony 
rodziny, dziewczyna podchwytuje pomysł na zarobienie pie-
niędzy. Niestety, jej decyzja wiąże się z poważnym ryzykiem.
Autorka porównuje tutaj życie do zupy z ryby fugu. Zupa 
ta jest bardzo smaczna, ale jeśli będziemy obchodzić się 
z nią nieostrożnie, możemy otruć siebie i współbiesiadników.
Również we wcześniejszych książkach Monika Szwaja w mą-

Tydzień Bibliotek

dry, a jednocześnie wzruszający sposób ukazuje jak trudne, 
a zarazem piękne jest życie. Trzeba zawsze myśleć o tym, co 
robimy, jakie decyzje podejmujemy – choćby targały nami 
największe emocje. Należy wiedzieć, że świat otwiera przed 
nami nieograniczone możliwości, ale zawsze powinniśmy 
mieć na uwadze, to co jest dla nas w życiu najważniejsze.
Bohaterkę wyznającą takie zasady poznajemy w książce pt. 
„Gosposia prawie do wszystkiego”. Jest to młoda wykształco-
na dziewczyna, która postanawia zostać gosposią sprzątającą 
„po domach” i to nie za granicą, tylko w Polsce.

Warte polecenia są inne pozycje pióra Moniki Szwai, które 
nasze biblioteki posiadają swoich zbiorach. Są to m.in. „Zato-
ka trujących jabłuszek”, „Dziewice do boju”, „Dom na klifie”. 
Serdecznie polecamy!

E.T. 

Zapraszamy do lektury

Ciekawy program rozbudził zainteresowania dzieci
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13 czerwca w gnojnickim parku odbył się festyn pod hasłem 
,,Uśmiech Serca”, zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przyświecał mu szczytny cel, 
gdyż dochód przeznaczony był na turnus rehabilitacyjny dla Pau-
liny Zając, uczennicy gimnazjum, cierpiącej na dziecięce poraże-
nie mózgowe. Festyn odbył się w ramach projektu ,,Mieć wyob-
raźnię miłosierdzia” realizowanego przez naszą szkołę, a oparte-
go na działalności charytatywnej młodzieży i niesieniu pomocy 
potrzebującym.

Impreza rozpoczęła się o godz.15.00 powitaniem wszystkich 
przybyłych, którzy chcieli okazać ,,uśmiech serca” i wesprzeć 
naszą akcję. Trzeba przyznać, że pogoda sprzyjała, więc razem 
z młodzieżą gimnazjalną niedzielne 
popołudnie spędziły całe rodziny, 
a największą radość miały dzieci. 
Repertuar festynu był bogaty dzię-
ki temu, że zespoły funkcjonujące 
w najbliższej okolicy wyraziły chęć, 
by gościnnie wystąpić i pomóc nam 
zrealizować zamierzony cel. Na 
scenie kilkukrotnie wystąpił zespół 
,,Fortis” działający przy Centrum 
Kultury w Gnojniku i odnoszący 
coraz większe sukcesy. Jego człon-
kami są uczennice i absolwentki 
gimnazjum, grające i śpiewające 
pod bacznym okiem Jerzego Mi-
gacza, organisty tutejszej parafii 
i nauczyciela. To dzięki zespołowi 
doskonale bawili się najmłodsi, bo 
specjalnie dla nich przygotowano 
piosenki i zabawy z repertuaru dziecięcego. Swoje umiejętności 
zaprezentowali również najodważniejsi gimnazjaliści, którzy wy-
stąpili w kategorii ,,Talenty”. Jedni wykonali taniec „łamaniec”, 
a inni objawili swoje zdolności wokalne z nadzieją, że wśród 
widzów znajdują się łowcy talentów. Gościnnie wystąpiły także 
,,Szkraby”, zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej w Gnojniku, 
znany nie tylko na terenie naszej gminy, ale odnoszący sukcesy 
w konkursach ogólnopolskich i prezentujący się na arenie mię-
dzynarodowej. Ich gibkość i zwinność wzbudza zachwyt widzów 
od przeszło 20 latach istnienia zespołu. Nie zabrakło także atrak-
cji dla tych, którzy oczekiwali sporej dawki śmiechu, gdyż gim-
nazjaliści przedstawili kabaretową wersję ,,Antygony”, utworu 
będącego w rzeczywistości tragedią, ,,Damę i  rycerza” oraz frag-
ment prozy życia szkolnego, czyli ,,Wywiadówkę”, wywołującą 
stres u niejednego ucznia, ale także i rodzica, co widzieliśmy na 
własne oczy. W międzyczasie gościnnie wystąpiła gminno- para-
fialna orkiestra dęta, która swoją grą umiliła kolejne minuty fe-
stynu. Zaprezentowała się także grupa taneczna ,,Piratki cheerlea-
ders”. Zagorzali sportowcy też znaleźli coś dla siebie, bo najpierw 
odbył się mecz ,,Tatusiowie – Synusiowie”, a następnie zawody 
mini-strongman, w czasie których wyłoniono ,, Najsilniejszego 
Ucznia Gimnazjum”. Został nim Tadeusz Gasiński z Lewniowej, 
uczeń klasy trzeciej, a ze swoimi rywalami zmierzył się w nastę-
pujących konkurencjach: wyciskanie sztangi na ławce poziomej, 
spacer farmera i trzymanie izometrycznych hantelek. Wszystko 
to brzmiało tajemniczo, ale po obejrzeniu zawodów, już wszy-

,,Uśmiech Serca” scy wiedzą, jak wyglądają te konkurencje. Nie można pominąć 
atrakcji festynu, które wpływały na dochód z imprezy. Na pewno 
dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, co potwier-
dzała niekończąca się kolejka. Nic w tym dziwnego, bo cel był 
wspaniały, a nagrody też kuszące. Na wszystkich, którzy zakupili 
losy, czekała nagroda główna, czyli rower. Oprócz niej uczestni-
cy loterii wygrali m.in. talony na darmowy przegląd samocho-
du, usługi kosmetyczne, fryzjerskie i grilla. Losowanie trzymało 
w napięciu, ale w końcu rower doczekał się właściciela. Wszy-
scy przybyli na festyn mogli też skorzystać z ,,uczty dla ciała”, 
przygotowanej przez rodziców gimnazjalistów. Były tradycyjne 
placki drożdżowe z kawą, zapiekanki i kiełbaski z grilla. W tym 
miejscu nie można pominąć bohaterki festynu - Pauliny, która 
wraz ze swoją mamą zaszczyciła nas swoją obecnością. Ta wizy-
ta na pewno wpłynęła na hojność zebranych, zmobilizowała do 

zakupu losów, bo wszyscy przekonali 
się, że trzeba okazać ,,uśmiech serca” 
i pomóc dziewczynce, by mogła sko-
rzystać z turnusu rehabilitacyjnego. 
Pani Felicja Zając skorzystała z okazji 
i serdecznie podziękowała darczyń-
com za pomoc okazaną w ubiegłym 
roku i teraz.

Na zakończenie festynu zagrał 
zespół „RIB” towarzyszący nam do 
godz. 20.00, czyli ostatnich chwil 
imprezy. Niektórzy wykorzystali ten 
czas, by zatańczyć.

Dochód z festynu ,,Uśmiech Ser-
ca” w całości zostanie przekazany p. 
Zając na rehabilitację córki. Jeszcze 
raz dziękujemy tym, którzy wsparli 
nasze działania finansowo i rzeczowo, 
sponsorom i wszystkim obecnym na 

festynie, tym, którzy kupowali losy i smakołyki. 

Małgorzata Wawryka

W tym miejscu prezentujemy listę sponsorów, bo dzięki nim 
akcja charytatywna się powiodła. Na pewno wymienione osoby, 
,,mają wyobraźnię miłosierdzia”.
Firma „Amar” Mariusz Janicki, Stanisław Tkacz, Czchów, 
„Trans-Bet” Stanisław Myszka i Kazimierz Myszka, Gnojnik, 
„Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe” Andrzej Zelek, 
Lewniowa, „Marglass” Mariusz Szot, Gnojnik, „Pagen” Do-
minik Chamioło, Mirosław Nowak, Gnojnik, Ubojnia Zwie-
rząt Janina Wąs, Gnojnik, Firma „Automax” Sebastian Sacha, 
Gnojnik, ks. proboszcz Marian Zapiór, Firma Budowlana 
Jerzy Boczek, Gnojnik, „Autokompleks” Henryk Marszałek, 
Czchów, Zakład Fryzjerski - Janina Oćwieja, PHU „Martiz” 
– Jerzy Brzezina, Artykuły Dekoracyjne Halina Święch, Sklep 
Wielobranżowy „Rolnik” Józefa Kłusek, Sklep Przemysłowy 
„Bosman” Paweł Nowak, Tomasz Nowak, Centrum Spożyw-
czo-Przemysłowe Marzena Gajda, Centrum Medycyny Ro-
dzinnej Ewa Cierniak Lambert, F.H.U. „Novum” Krzysztof 
Wójs, Sklep Odzieżowy Łucja Wąs, „Megamot” Mieczysław 
Hebda, Gabinet Kosmetyczny Katarzyna Musiał, Zakład Fry-
zjerski Aneta Rzepa, Mini Bar „U Górolki” Renata Wojnicka, 
Szkółka Roślin Wrzosowatych – Stanisław Wiśniowski, Sklep 
-Wacław Jawor.  

Wzruszona mama Paulinki dziękuje za dar serca
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Majowe spotkanie 
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek Centrum Kultu-

ry i Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku zorganizowały 
Spotkanie Czwartkowe, któremu przyświecało motto: „Po-
zwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”. Au-
torem tych słów jest Janusz Korczak – wspaniały nauczyciel 

i mądry człowiek, który świetnie rozumiał dzieci i posiadał 
niezwykłe umiejętności pedagogiczne. Wszyscy doskonale 
wiemy, jak wielką sztuką i odpowiedzialnym zadaniem jest 
wychowanie. Dlatego też na spotkanie zaprosiliśmy Martę 
Palej – pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Brzesku. Pani Marta opowiedziała o ciekawym projekcie, 
jakim jest „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, przy-
bliżyła najważniejsze wzorce wychowania i bardzo ciekawie 
zaprezentowała system nagród i kar, jakiego można używać 
w stosunku do naszych pociech. Podczas spotkania meto-
dy pedagogiczne z rodzinnego domu wspominali zaproszeni 
goście. O tym, jak wyglądało ich wychowanie opowiedzieli: 
Wójt Gminy Gnojnik Wojciech Rzepa, dyr. ZOSiP w Gnoj-
niku Halina Cabała, panie z Biesiadek – Zofia Hebda i Jagna 
Warchał. Mieliśmy również okazję posłuchać o beztroskich 
harcach i wybrykach, jakie mają na swoim koncie wielcy tego 
świata. Anegdotki z ich życia przeczytali wybrani przedsta-
wiciele publiczności. Nie zabrakło także recytacji lokalnych 
poetów, którzy przy tej okazji zaprezentowali utwory o domu 
rodzinnym, wychowaniu i dzieciństwie. Ten miły wieczór 
uświetniły piosenki w wykonaniu zespołu „Fortis”, działają-
cego przy świetlicy wiejskiej w Gnojniku. 

Edyta Tobiasz

Smutny kwiecień
Kwiecień – czas, gdy wiosna bierze we władanie wszel-

kie skrawki ziemi – w naszym kraju naznaczony jest smutnym 
piętnem. Gorycz i niepogodzenie z historią kwietnia 1940 r. 
towarzyszy Polakom od siedemdziesięciu lat. Wówczas w Ka-
tyniu, Kalininie i Charkowie dokonano haniebnej egzekucji 
na kilkunastu tysiącach polskich oficerów. Przez dziesięcio-
lecia masowe mogiły w milczeniu czekały na sprawiedliwość. 
W tym roku czara polskiego bólu miała się dopełnić. Wobec 
tragedii, która nastąpiła 10 kwietnia br. - katastrofy prezyden-
ckiego samolotu w Smoleńsku nikt nie pozostał obojętny, cze-
go dowodem były łzy, flagi wywieszone w oknach i znicze 
płonące w miejscach publicznych. Te dramatyczne wydarze-
nia miały również oddźwięk w Centrum Kultury w Gnojniku, 
gdzie 22 kwietnia br. odbyło się Spotkanie Czwartkowe pn. 
„Smutny kwiecień”. Tego wieczoru do gnojnickiego saloniku 
poezji przybyli wszyscy, którzy chcieli podzielić się smutkiem 
i raz jeszcze oddać cześć ofiarom kwietniowych dramatów 
– zarówno sprzed 70 lat, jak i sprzed kilkunastu dni. Przy 
stolikach zasiedli przedstawiciele samorządu lokalnego oraz 
mieszkańcy gminy.

Tragicznym wspomnieniom towarzyszył pokaz zdjęć z lasu 
katyńskiego, czuwającego nad masowymi mogiłami Polaków 
zamordowanych w 1940 r. Ich śmierć na długo położyła się 
cieniem na relacjach Polaków i Rosjan. W tym roku, w sie-
demdziesiątą rocznicę mordu katyńskiego Prezydent RP miał 
powiedzieć: „Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale 
także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami 
i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie 
w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, 

Cykl Spotkań Czwartkowych
Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, 
która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzy-
mując się na niej ani nie cofając. (…) Oddajmy wspólnie hołd 
pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bo-
haterom! Cześć Ich pamięci!”.

Niestety, słowa te nie zostały wypowiedziane. Katastrofa 
samolotu, która zgasiła 96 żyć, do dziś wywołuje emocje i łzy 
– ze śmiercią, zwłaszcza spotkaną w tak niebywałych okolicz-
nościach, trudno się pogodzić. Została nam pamięć i miejsce 
w sercu. To najtrwalsze pomniki.

Taki monument – złożony z miłości i wspomnień zbudo-
wał swym życiem inny wielki Polak, którego opłakiwaliśmy 
w wigilię święta Miłosierdzia Bożego pięć lat temu. Cały 
świat żegnał wtedy Ojca Świętego Jana Pawła II. Oglądając 
slajdy, z których uśmiechał się nasz Papież, zebrani przy sto-
likach ocierali łzy. 

Wieczór wypełniony wspomnieniami i refleksjami uświet-
niła poezja, która tej wiosny dobitniej nam uświadomiła, jak 
kruche jest życie. Nasi lokalni twórcy skutecznie podtrzymali 
nastrój zadumy i nostalgii – swoje niezwykle nastrojowe utwo-
ry odczytali Bogumiła Sacha i Adam Biel.

Prócz poezji, zdjęć i wspomnień na Spotkaniu Czwartko-
wym nie mogło zabraknąć muzyki. Wieczór ten uświetniły 
piosenki wykonane przez zespół „Fortis”. 

I tak upłynęło spotkanie, którego przebieg inaczej miał 
wyglądać. Nikt bowiem nie spodziewał się, że prócz ofiar 
mordu w Katyniu i ukochanego papieża kogoś jeszcze będzie-
my wspominać. Pozostaje nam tylko wzorem Janusza Śniadka 
powtórzyć: „Ofiara waszego życia wydaje dobre owoce. Spo-
czywajcie w pokoju”.

Ewelina Bednarowska

Uczestnicy majowego spotkania słuchają w skupieniu wykładu pani pedagog
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Nietypowo, bo tym razem we wtorek Centrum Kultury 
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Gnojniku zorgani-
zowały kolejne z cyklu Spotkań Czwartkowych. Gościem 
specjalnym była pani Maria Bujas-Łukaszewska. Pani Maria 
mieszka w Krakowie, z wykształcenia jest aktorką. Zagrała 
role m.in. w serialach: „Klan”, „Plebania”, „Barwy szczęścia”, 
„Na dobre i na złe”, „Na wspólnej”. Jest również założycielem 
i głównym koordynatorem Akademii Dobrych Manier. Pod tą 
nazwą kryje się program złożony z tematycznych segmentów 
budowanych na bazie żelaznych zasad savoir-vivre, ułożony 
w cykl szkoleń i warsztatów, dopasowany do konkretnego od-
biorcy. Program ten znawczyni dobrych manier wdraża na te-
renie szkół średnich, podstawowych i gimnazjów już od ośmiu 

ABC dobrego wychowania
uczenia dobrych ma-
nier odpowiedziała: 
„Usłyszałam, jak 
mówi się w środowi-
sku moich 12-letnich 
córek. Chamstwo, 
wulgaryzmy, nie-
wiedza i nieznajo-
mość podstawowych 
zasad u młodzieży 
zszokowały mnie. 
Pierwszym moim 
krokiem było stwo-
rzenie spektaklu dla 
dzieci na temat dobrego wychowania. Następnie opracowałam 
własny program autorski, kierując się słowami poety Cypriana 
Kamila Norwida: Są ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że grzecz-
ność kosztowała ludzkość wieki pracy”.

Nasze spotkanie zatytułowane „… wypada, … nie wypa-
da…” było udane i rozwiało wiele wątpliwości. Przewijały się 
różne tematy, począwszy od powitania, przedstawienia się po-
przez rozmowy, na etykietach urzędowych skończywszy. Pani 
Maria mówiła też o estetyce wyglądu pracownika, o jego ubio-
rze prywatnym i służbowym (na różne okazje). Sporo śmiechu 
zapewniła nam nasza nauczycielka dobrych manier, opowia-
dając o zasadach zachowania przy stole i „mowie sztućców”.

Miłym akcentem wieczoru było wręczenie wszystkim 
gościom obecnym w gnojnickim saloniku poezji Certyfikatu 
Ukończenia Szkolenia: „ABC Savoir Vivre – Etykieta Dyplo-
matyczna”. 

Helena Święch

Wszystkie opisane spotkania współfinansowane były w ra-
mach projektu „Jesteśmy najlepsi”. Projekt współfinansowa-
ny jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Zasady savoir vivre’u na wesoło

Dobre maniery to sztuka życia

Nikt z obecnych na sali na nudę nie narzekał

lat. Współpracuje także z Nowohuckim Centrum Kultury. Pro-
gram ADM otwiera szeroko okno na świat i pomaga w swo-
bodnym poruszaniu się po urzędach administracji państwowej 
i między elitami zawodowymi. Pani Maria zapytana o pomysł 
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Od wtorku 1 czerwca 2010 roku nie ma już bezimiennej 
szkoły w gminie Gnojnik. Zespół Szkolno–Przedszkolny 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej może od tej 
pory oficjalnie tytułować się imieniem księdza Jana Twar-
dowskiego!

Kilkuletnie, wszechstronne przygotowania do tego nie-
zwykłego wydarzenia zwieńczyła uroczystość rozpoczęta 
Mszą Świętą w kościele parafialnym. Mszę św. pod prze-
wodnictwem księdza biskupa ordynariusza Wiktora Skwor-
ca koncelebrowali dziekan dekanatu czchowskiego ks. 
Stanisław Kądziołka oraz ks. proboszcz Henryk Franczyk, 
a o godną oprawę liturgii, podkreślającą doniosłość chwili 
zadbała lewniowska schola.

W czasie nabożeństwa ksiądz biskup pogratulował spo-
łeczności szkolnej wyboru Patrona, który dla wszystkich 
może być wzorem życia ewangelicznego, przykładem wraż-
liwości na drugiego człowieka, na dziecko i na Pana Boga. 
Jego Ekscelencja skierował także wiele ciepłych słów do 
dzieci, pamiętając o ich święcie, ale także zadał zadanie 
domowe: „ Chciałbym, abyście czytali książki a wśród nich 
dwie – Ewangelie zawarte w Piśmie świętym i poezje księ-
dza Twardowskiego (...) a na zawsze pozostaniecie dziećmi 
pełnymi miłości do Boga i drugiego człowieka”.

MAMY IMIĘ!
Pocieszam się: na grobie napis się zatrze, a imię szkoły zostanie.

ks. J. Twardowski

jeśli potrafimy żyć dla innych”. Tutaj także, niejako „wy-
wołany” do zabrania głosu przez księdza biskupa, starosta 
powiatu brzeskiego Ryszard Ożóg wyraził radość, iż może 
uczestniczyć w pięknych uroczystościach nadawania szko-
łom imion autentycznych, nienarzucanych przez nikogo 
z góry autorytetów. Na pożegnanie Jego Ekscelencja zosta-
wił szkole pamiątkowe dary, słodycze i przesłanie dla ucz-
niów: „...wygrywajcie każdą bitwę z grzechem (nie z kole-
gami!) i uczcie się na medal!”.

Dalsza część tego niecodziennego święta odbyła się 
na sali gimnastycznej. Po powitaniu zgromadzonych go-
ści, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz 
oświatowych, samorządowych i administracji, duchowień-
stwa, dyrektorzy szkół, przedszkoli i instytucji kulturalno – 
oświatowych z terenu gminy, rodzice, nauczyciele, pracow-
nicy i emerytowani dyrektorzy lewniowskiej podstawówki, 
zostały odczytane listy gratulacyjne od Matki przełożonej 
Sióstr Wizytek z Warszawy oraz edytorki, znawczyni twór-
czości księdza Jana, Aleksandry Iwanowskiej.

Następnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Gnoj-
nik Jan Klimas odczytał uchwałę Rady z 30 marca 2010 
roku w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego 
Publicznej Szkole Podstawowej w Lewniowej. Teraz już 

rodzice mogli przekazać sztandar szkoły dy-
rektorowi, który z kolei wręczył go dzieciom. 
Po czym poczet sztandarowy zaprezentował 
sztandar zgromadzonej publiczności. A jest on 
doprawdy piękny i wymowny w swej symboli-
ce. Na biało–czerwonym rewersie znajduje się 
godło państwowe i napis, myśl naszego patro-
na: „Mądrość to dążenie do pełni”. Rozpostarte 
skrzydła białego orła symbolizują dążenie do 
najwyższego lotu, gotowość do pokonywania 
przeszkód i trudności, natomiast ciemnoczer-
wony kolor awersu – serce otwarte na drugiego 
człowieka. Na awersie centralną część stanowi 
portret księdza Twardowskiego misternie wy-
haftowany przez panie Danutę Kotarbę i Lucy-
nę Płachtę z Cichawki. Po prezentacji sztandaru 
nastąpiło ślubowanie uczniów, którzy z przeję-
ciem przyrzekali m.in. „... kształcić w sobie ce-
chy, które posiadał nasz Patron, a w szczegól-
ności umiłowanie przyrody i drugiego człowie-
ka”. Dzieci odśpiewały także hymn szkoły ze 
słowami autorstwa Teresy Czesak, nauczycielki 

Publicznego Gimnazjum w Uszwi i melodią skomponowa-
ną przez Jerzego Migacza, nauczyciela muzyki, katechetę 
z Gnojnika. Odtąd w każdej ważnej dla społeczności chwili 
będą nam towarzyszyły słowa: „Księże Janie Twardowski, 
ucz nas miłości do świata, bądź dobrym duchem tej szkoły 
na bliskie i dalsze lata (...)”.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał dyrektor 
szkoły Zbigniew Stanuszek. W swoim wystąpieniu przy-
pomniał krótko historię szkoły oraz przedstawił jej obecne 

Po uroczystej Mszy św., w czasie której został poświę-
cony sztandar, wszyscy uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie 
odbyła się dalsza część ceremonii. Tutaj odsłonięcia popier-
sia patrona dokonali: Małopolski Kurator Oświaty Alek-
sander Palczewski, Wójt Gminy Gnojnik Wojciech Rzepa, 
przedstawicielka rodziców Agnieszka Konstanty i dyrektor 
szkoły Zbigniew Stanuszek. Ksiądz biskup Wiktor Skworc 
poświęcił kącik Patrona. W jego centralnym punkcie wid-
nieją słowa J. Twardowskiego: „Realizujemy się najpełniej, 

Biskup wyraził zadowolenie z trafnego wyboru patrona 
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dokonania. Podkreślił doniosłość dzisiejszego wydarzenia 
i okoliczności, jakie do niego prowadziły. Złożył serdecz-
ne podziękowania wszystkim gościom za obecność, a także 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali pracę 
szkoły i przyczynili się do zorganizowania i przebiegu tej 
historycznej chwili. Uhonorował również pamiątkowymi 
statuetkami autorkę tekstu hymnu szkoły – Teresę Czesak, 
kompozytora melodii Jerzego Migacza, Jolantę Gagatek 
z Lewniowej, która namalowała przepiękny portret księ-
dza poety oraz naszego wiernego sponsora Andrzeja Zelka, 
właściciela firmy Auto – Zelek. Nie zapomniał także o dzie-
ciach obchodzących swoje święto w dniu urodzin Patrona, 
wręczając im wraz z życzeniami słodkie upominki. Szcze-
gólne zaś podziękowania i kwiaty złożył na ręce najstarszej 
mieszkanki Lewniowej, 104 – letniej pani Chochlińskiej, 
której zdrowie pozwoliło uczestniczyć w święcie szkoły.

Nie zabrakło w tej części wystąpień szanownych go-
ści. Głos zabrał kurator oświaty w Krakowie Aleksander 
Palczewski, który podkreślił trafność wyboru Patrona jako 
wzoru wychowawczego. Życzył, aby cenne przemyśle-
nia i wskazówki zawarte w jego poezji stały się inspiracją 
w przekazywaniu młodemu pokoleniu zasad godnego wy-
chowania. Z kolei gospodarz gminy, wójt Wojciech Rzepa 
wyraził radość, że w dwudziestolecie istnienia samorządno-
ści lokalnej został zrealizowany plan nadania imion wszyst-
kim szkołom na naszym terenie. Podziękował tym, którzy 
trudzili się nad dotychczasowymi osiągnięciami Lewnio-
wej i życzył realizacji nowych wyzwań, a przede wszyst-
kim wspólnego dobrego wychowania pociech. Natomiast 
przewodnicząca Rady Rodziców Anna Ząbkowska złożyła 
na ręce dyrektora szkoły kwiaty wraz z podziękowaniami 
i życzeniami oraz zaprosiła przybyłych gości na okolicz-
nościowy poczęstunek.

Mamy, jak to nasze troskliwe mamy, zawsze pamiętają 
o czymś dla ciała! Zanim jednak mogliśmy usiąść do po-

„Każde dobro jest wielką wartością. Nie musimy dokonywać rzeczy wielkich,
wystarczą rzeczy małe, spełniane z potrzeby serca i miłości bliźniego.”

Korzystając z gościnnych łamów Wieści Gminnych pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do realizacji tak wielkiego projektu, jakim jest nadanie imienia szkole. Szczególnie 
dziękuję moim koleżankom i kolegom oraz pracownikom szkoły za ogromne zaangażowanie i długie godziny 

przygotowań, aby ta wyjątkowa uroczystość wypadła jak najlepiej. Dziękuję rodzicom za ofiarność i pomoc. Uczniom 
za udział w przygotowaniu części artystycznej. Dziękuję 
z serca fundatorom sztandaru i popiersia ks. Jana Twardow-
skiego (rodzicom, nauczycielom, społeczności Lewniowej), 
firmie Auto-Zelek i Sklepikowi Uczniowskiemu – sponso-
rom uroczystości, a także miejscowej malarce za namalowa-
nie portretu Patrona naszej szkoły.

Dziękuję z serca wszystkim obecnym na tej uroczysto-
ści, za wszelką pomoc, wsparcie, życzliwość, miłe słowa, 
za każde dobro!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. ks. Jana Twardowskiego 

Zbigniew Stanuszek

siłku, czekała nas jeszcze uczta duchowa w postaci części 
artystycznej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem 
pań Marty Mikołajek i Teresy Nowak. Najpierw wysłuchali-
śmy treści wzruszającego, pisanego sercem listu uczennicy 
klasy VI, Natalii do księdza Jana, a potem przenieśliśmy się 
wyobraźnią na spotkanie z „tym, który przez swoje wiersze 
uczył ludzi kochać”. W rolę poety w sutannie wcielił się 
Konrad z klasy IV, który odpowiadał na pytania dzieci do-
tyczące życia i twórczości księdza. Rozmowy były przepla-
tane anegdotami, wierszami, piosenkami, a nawet tańcem 
biedronek w wykonaniu grupy sześciolatków. Padające ze 
sceny słowa, odpowiednio dobrana muzyka i wesoła, kolo-
rowa scenografia zapewniły pogodną atmosferę i wywołały 
uśmiechy na twarzach publiczności. A i sam ksiądz Twar-
dowski, jako człowiek z poczuciem humoru i niezwykłą ła-
godnością ducha też byłby pewnie zadowolony ze swoich 
podopiecznych. Ze swej strony zaś uczniowie udowodnili, 
że znają i lubią swojego „ducha opiekuńczego”, który in-
spiruje ich do różnorakich działań, w tym twórczości lite-
rackiej, plastycznej i artystycznej. Owoce ich pracy zostały 
umieszczone na okolicznościowej wystawce. Eksponatów 
do niej ze swoich kolekcjonerskich zbiorów użyczył miesz-
kaniec Lewniowej, Andrzej Gawlik, dzięki czemu prace 
dzieci znalazły się w symbolicznie wyobrażonym pokoju 
księdza Jana.

O tym, jak ważną i doniosłą chwilą było dla nas to świę-
to, o tym jak mocno jesteśmy związani z postacią patrona 
i żyjemy nią na co dzień niech świadczy anegdota (ksiądz 
Twarowski bardzo je lubił!) opowiedziana przez wycho-
wawczynię jednej z klas młodszych. Całkiem niedawno na 
zajęciach pani ta zadała pytanie uczniom:  - Dzieci, jak na-
zywa się prezydent Polski?  - Jan Twardowski! - odpowie-
dział niewiele myśląc jeden z uczniów.

Opr. M. Toboła
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku, nie-
dawno obchodziła jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Uro-
czystości rozpoczęły się Mszą Świętą, sprawowaną w intencji 
zmarłych strażaków, którą odprawił ks. Marian Zapiór, pro-
boszcz parafii. 

Po skończonym nabożeństwie, przy dźwiękach orkiestry 
dętej, uczestnicy uroczystości oraz poczty sztandarowe prze-
maszerowały do miejscowej remizy. Tam na placu defilado-
wym okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in.: Woj-
ciech Rzepa - wójt gminy Gnojnik, a zarazem prezes Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, bryga-
dier Piotr Strojny – zastępca komendanta powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz Ryszard Ożóg - sta-
rosta brzeski. Obchody jubileuszowe były również okazją do 
wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Krótką historię „formacji 
ogniowej” z Gnojnika przybliżył Kazimierz Święch, prezes 
gnojnickiej jednostki OSP, który mówił m.in. o zasługach za-
łożycieli straży pożarnej, a także o zmianach jakie dokonały 

się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Po oficjalnej 
części nastąpiło wspólne biesiadowanie, podczas którego nie 
zabrakło ani doskonałego jedzenia, ani wybornego humoru.

Marek Białka

� 1 maja 1890 r. odbyła się pierwsza manifestacja 1-majo-
wa w Warszawie.
� 3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą w Europie i drugą 
na świecie Konstytucję. Miała ona być punktem wyjścia do 
fundamentalnych reform w Polsce.
� 7 maja 1794 r. gen. Tadeusz Kościuszko ogłosił uniwersał 
zwany połanieckim. Dokument zmniejszał pańszczyznę, na-
dawał chłopom wolność osobistą, zapewniał im opiekę rządu 
i nieusuwalność z gruntu. Był on pierwszą reformą położenia 
chłopów w Rzeczypospolitej.
� 8 maja 1928 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Czerwonego Krzyża, wyznaczony na rocznicę urodzin Hen-
riego Dunanta, szwajcarskiego fi lantropa, współtwórcy tej 
organizacji, pierwszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
� 10 maja 1883 r. w Kanadzie dokonano pierwszej operacji 
usunięcia wyrostka robaczkowego.
� 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie dokonano 
zamachu na papieża Jana Pawła II. 
� 17 maja 1954 r. w USA zniesiono segregację rasową w 
szkołach publicznych.
� 18 maja 2006 r. Martyna Wojciechowska zdobyła Mount 
Everest.
� 19 maja 1536 r. została ścięta Anna Boleyn, druga żona 
króla Anglii Henryka VIII, matka królowej Elżbiety I.
� 20 maja 1991 r. miała miejsce wizyta prezydenta Polski 
Lecha Wałęsy w Izraelu; pierwsza wizyta głowy państwa 
polskiego w historii tego kraju.
� 24 maja 1844 r. Samuel Morse wysłał pierwszą wiado-
mość telegrafi czną z Sądu Najwyższego USA w Waszyngto-
nie do Baltimore. Trzy lata później opracował alfabet składa-
jący się z kombinacji kropek i kresek.
� 28 maja 1982 r. papież Jan Paweł II złożył wizytę na wy-
spach brytyjskich. Była to pierwsza ofi cjalna wizyta papieża 
w Wielkiej Brytanii od 1531 r.

Strażacki jubileusz

� 30 maja 1920 r. kanonizowano Joannę d’Arc, bohater-
kę narodową Francji. W 1429 r. na czele niewielkiej armii 
uwolniła Orlean i nakłoniła Karola VII do koronacji. Wydana 
Anglikom spłonęła na stosie. 
� 1 czerwca 1926 r. urodziła się Marilyn Monroe (czyli 
Norma Jean Baker), amerykańska aktorka i piosenkarka. 
Zmarła 5 sierpnia 1962 r.
� 2 czerwca 1963 r. Arabia Saudyjska, największe państwo 
Bliskiego Wschodu zniosła niewolnictwo.
� 5 czerwca 1981 r. po 30 latach nieobecności przyjechał na 
14 dni do Warszawy Czesław Miłosz, poeta, laureat Litera-
ckiej Nagrody Nobla, przebywający za granicą od 1951 r.
� 7 czerwca 1951 r. w Niemczech wykonano ostatnie 
wyroki śmierci wydane w Norymberdze na hitlerowskich 
zbrodniarzach wojennych odpowiedzialnych za nazistowskie 
zbrodnie.
� 10 czerwca 1793 r. w Paryżu otwarto pierwsze zoo.
� 15 czerwca 1752 r. amerykański uczony Benjamin Fran-
klin zademonstrował po raz pierwszy publicznie działanie 
piorunochronu.
� 19 czerwca 1932 r. na zawodach w Antwerpii słynny pol-
ski biegacz Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 
3000 m wynikiem 8 minut 18,8 sekundy.
� 22 czerwca 1815 r. po przegranej bitwie pod Waterloo 
abdykował cesarz Francuzów - Napoleon Bonaparte.
� 23 czerwca 1949 r. rozpoczęto budowę miasta Nowa 
Huta.
� 27 czerwca 1978 r. w kosmos poleciał pierwszy Polak 
- Mirosław Hermaszewski.
� 28 czerwca 1927 r. na Wawelu złożono sprowadzone z 
Paryża prochy Juliusza Słowackiego.

źródło: http://portalwiedzy.onet.pl
opracowała Ewelina Bednarowska 

Jubileusz jest okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień 

Kalendarium majowo-czerwcowe
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Czy warto się szczepić?
Podstawowym dokumentem regulującym wykonywa-

nie w Polsce szczepień ochronnych jest Program Szczepień 
Ochronnych zwany potocznie kalendarzem szczepień. Corocz-
nie pod koniec pierwszego kwartału Główny Inspektor Sanitarny 
ogłasza wykaz szczepień obowiązkowych oraz kalendarz ich wy-
konania  a także szczepień uzupełniających, czyli zalecanych.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, finansowane ze 
środków publicznych, natomiast  koszt zalecanych szczepień 
pokrywają pacjenci.  Szczepienia obowiązkowe są bezdyskusyj-
ne. Obowiązkiem rodziców jest  poddanie swoich dzieci takim 
szczepieniom poprzez wyrażenie na nie zgody. Pierwsze szcze-
pienie przeciwko WZW i BCG wykonuje się w ciągu 24 godz. po 

urodzeniu. Kolejne po ukończeniu przez dziecko 6 tyg. życia. 
Dokładny program szczepień przedstawiają lekarze POZ oraz 

położna środowiskowo-rodzinna i pielęgniarki w Punkcie Szcze-
pień. Szczepieniom obowiązkowym powinny poddać się również  
osoby w sposób szczególny narażone na zakażenie, dur brzusz-
ny, tężec czy wściekliznę. Niedopełnienie obowiązku szczepień 
podlega karze.

Zgodnie z Ustawą o chorobach zakaźnych z dnia 5 grudnia 
2008 roku każdy lekarz zobligowany jest do udzielania również 
pełnej informacji o szczepieniach zalecanych. Lekarz informuje, 
jakie szczepienia dodatkowe są możliwe w określonym wieku, 
jaka jest skala zagrożenia daną chorobą i jej powikłaniami. Szcze-
pień zalecanych nie da się podzielić na ważne i mniej ważne, każ-
de bowiem może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia i życia 
człowieka. Ostateczną decyzję o zakresie szczepienia dziecka 
podejmują rodzice. To oni ponoszą koszty, oni też mają prawo 
do własnych preferencji. W Punkcie Szczepień powinno się tylko 
przedstawić im pełną ofertę. 

W 2010 roku do szczepień zalecanych przez Głównego In-
spektora Sanitarnego należą:

1. szczepienia przeciw zakażeniom wirusem rota  (ma na-
jostrzejsze kryterium wiekowe). Powinny być szczepione dzieci 
od 6 tyg. do 24 tyg. życia. Zakażenie wirusem rota jest powodem 
biegunek o ciężkim przebiegu, często wymagającym leczenia 
szpitalnego. 

2. szczepienia przeciwko pneumokokom zalecane u naj-
młodszych dzieci oraz u osób po 65 roku życia (bezpłatne szcze-
pienie dla dzieci z grup wysokiego ryzyka np. wcześniaki obcią-
żone wadami wrodzonymi).

3. szczepienia przeciwko meningokokom (zalecane prze-
de wszystkim u młodzieży, również u niemowląt). Pneumokoki 
i meningokoki wywołują ciężkie zakażenia opon mózgowo-rdze-
niowych, zapalenia uszu, płuc jak również ciężkie sepsy, niejed-
nokrotnie kończące się śmiercią.

4. szczepienia przeciwko ospie wietrznej (zalecane powyżej 
1 roku życia). Ospa uważana jest potocznie za chorobę łagodną,  
ale i ona prowadzi do ciężkich powikłań.

5. szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu typu B 
-  zalecane wszystkim osobom poddającym się badaniom endo-
skopowym (gastroskopia czy kolonoskopia) oraz zabiegom ope-
racyjnym.

6. szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu typu 
A (zalecane każdemu, kto wybiera się w egzotyczną podróż np. 
do Egiptu - szczepi się już osoby po 1 roku życia).

7. szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu móz-
gu (zalecane osobom mieszkającym lub  udającym się w rejony 

opanowane przez kleszcze – pracownicy Lasów Państwowych, 
szczepienia mają refundowane przez pracodawców). 

8. szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 
HPV (zalecane młodym dziewczętom przed okresem inicjacji 
seksualnej, najlepiej 12-14 roku życia). Ogranicza to znacznie ry-
zyko zachorowania na raka szyjki macicy w wieku dojrzałym.

9. szczepienia przeciw grypie sezonowej.
Dokładną informację odnośnie wskazań do zalecanych szcze-

pień można uzyskać w Punkcie Szczepień NZOZ Centrum 
Medycyny Rodzinnej lub na stronie  internetowej Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Część rodziców podchodzi do tematu szczepień zalecanych 
nieufnie. Obawiają się, czy ich dziecko nie będzie zbytnio obcią-
żone szczepieniami. Zapewniam, że polski kalendarz szczepień 
nie jest przeładowany. W wielu krajach Europy kalendarz obo-
wiązkowych szczepień jest znacznie bogatszy. Zalecane w Polsce 
szczepienia np. przeciwko pneumokokom czy meningokokom oraz 
ospie wietrznej  są tam szczepieniami obowiązkowymi. Szczepie-
nia zalecane są kosztowne. Mam świadomość, że wielu rodziców 
chciałoby zaszczepić swoje dzieci, ale barierę stanowi cena.

W powiecie brzeskim od 2009 roku funkcjonuje Program 
Szczepień Przeciwko Meningokokom i Pneumokokom. Pro-
gram ten będzie kontynuowany w 2010 roku. Koszty szcze-
pionek pokrywają wspólnie Starostwo Powiatowe w Brzesku, 
Urząd  Gminy Gnojnik oraz rodzice. W związku z tym cena jed-
nej dawki szczepionki przeciw pneumokokom dla 2 latka wynosi 
ponad 150 zł, a dla 15 latka przeciw meningokokom ponad 55 zł. 
W ubiegłym roku w Centrum Medycyny Rodzinnej wykorzysta-
no wszystkie zakupione szczepionki. W Ośrodku Zdrowia w Usz-
wi było słabsze zainteresowanie. Niewykorzystane szczepionki 
zostały przekazane dla dzieci zapisanych do NZOZ w Gnojniku. 
Zachęcam do korzystania z tej możliwości w 2010 roku. 

Ewa Cierniak-Lambert
lekarz rodzinny i pediatra

POWITANIE LATA 
W LEWNIOWEJ

27 czerwca 2010

W programie od godz. 16.00 
- koncert orkiestry dętej z Gnojnika,
- występy artystyczne dzieci z PSP                        

  im. ks. Jana  Twardowskiego w  Lewniowej,
- skecze i popisy wokalne dzieci i młodzieży     

  ze świetlicy wiejskiej w Lewniowej

Ok. godz. 18.00 - 
koncert zespołu wokalno – instrumentalnego 

„ HOLIDAYS” z Gosprzydowej

Godz. 20.00 – dyskoteka pod gołym niebem 
prowadzona przez znakomitego DJ  

Pozostałe atrakcje: 
konkursy dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy
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„Moje Malowanie”
W dniach 4 –7 maja 2010 r. w Domu Wczasowym „RYSY” 
w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się II spotkanie artystyczne 
osób niepełnosprawnych pn. „Moje malowanie”, którego or-
ganizatorem  po raz kolejny był Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Zawadzie Uszewskiej. W spotkaniu wzięły udział następu-
jące placówki opiekuńczo–wychowawcze:  WTZ Siołkowa, 
WTZ Kraków os. Górali, WTZ Słupsk, WTZ Dominikowie, 
WTZ Dębica, WTZ Bobrowa Wola, WTZ Hajnówka oraz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy z Brzeska. W plenerze malar-
skim wzięło udział 131 osób niepełnosprawnych wraz z opie-
kunami. Celem tego spotkania była integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych, wspólne tworzenie prac plastycznych, 
uwrażliwienie na otaczające piękno natury, wyrobienie krea-
tywności, i poznawanie tajników rysunku i malarstwa, propa-
gowanie terapii przez sztukę jako skutecznej formy rehabilita-
cji oraz wspólna relaksacja poprzez zabawy sportowe, spacery 
i kąpiele w basenach termalnych. Częścią integralną spotkań 
artystycznych był ogłoszony w czasie ich trwania I Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny „Muzyka malowana wyobraźnią”.

II Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne Osób 
Niepełnosprawnych

VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W programie „Muzyka malowana wyobraźnią” realizowa-
ne są działania skierowane zarówno do osób z niepełnospraw-
nością, jak i organizacji udzielających im wsparcia. Organi-
zatorzy chcą ukazać, że osoby niepełnosprawne są twórcze 
i obdarzone talentami, z których czerpać możemy wszyscy. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki rehabilitacji prowadzonej 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej osoby niepełnosprawne 
mogą uczestniczyć w życiu społecznym w sposób, który jest 
źródłem satysfakcji dla nich, dla rodziny i dla osób zaanga-
żowanych w ich rozwój. Organizatorzy promują arteterapię 
jako skuteczną formę rehabilitacji społecznej i wzmacniania 
systemu Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych 
Domów Samopomocy. Program „Muzyka malowana wyobraź-
nią” stwarza także możliwość ukazania artystycznych osiąg-
nięć osób niepełnosprawnych i warsztatów. Prace artystów 
z niepełnosprawnością prezentujemy szerokiej publiczności 
poprzez aranżowanie wystaw w przestrzeni miejskiej, wyda-
wanie wykonanych prac w formie widokówek oraz organizo-
wanie wystaw pokonkursowych.

Marian Piech 

Lokalną tradycją stała się coroczna czerwcowa  Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych organizowana przez Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń” z Gnojnika. W tym roku Spartakiada odbyła  
się 17 czerwca. Zgodnie ze wstępnym planem zawody sportowe 
rozegrać się miały na boiskach sportowych w gnojnickim parku. 
Niepewna pogoda sprawiła jednak, że zawody przeniesiono do 
hali sportowej. Uczestnikami spartakiady były osoby niepełno-
sprawne z terenu powiatu brzeskiego: z Domu Pomocy Społecz-
nej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Brzeska i Zawady Uszewskiej. Zaproszono gości 
z powiatu bocheńskiego, gorlickiego, krakowskiego i nowosąde-
ckiego, m.in. z Proszówek, Siołkowej, Stróż i Krakowa. Wszyst-
kie drużyny stawiły się punktualnie o godz. 9.30. Przybyli też za-
proszeni goście na czele z posłem Edwardem Czesakiem, starostą 
brzeskim  Ryszardem Ożógiem i dyrektorem PCPR Stanisławem 
Lambertem. Oczywiście nie zabrakło gospodarza gminy Gnoj-

nik  Wójta Wojciecha Rzepy. Prezes Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń” Ewa Cierniak-Lambert jak zwykle serdecznie wszystkich 
przywitała i życzyła miłej zabawy oraz sportowej walki w trakcie 
rozgrywania poszczególnych konkurencji. Atrakcją tegorocznej 
spartakiady była dodatkowa konkurencja „Slalom z piłką” o pu-
char i nagrodę ufundowaną przez posła Edwarda Czesaka. Nie-
wątpliwą atrakcją Spartakiady był Waldemar Pączek, który od 
wielu lat prowadzi zawody i który w charakterystyczny sposób 
potrafi zachęcić do walki sportowców, oraz stworzyć odpowied-
nie napięcie w oczekiwaniu na wyniki poszczególnych konkuren-
cji. Wszyscy uczestnicy sportowych zmagań głośno  kibicowali 
poszczególnym zawodnikom. W ogólnej klasyfikacji zwyciężył 
WTZ z Zawady  Uszewskiej, drugie miejsce zajęli podopieczni 
z ŚDS z Brzeska, miejsce trzecie przypadło WTZ z Siołkowej 
/powiat gorlicki/. Spartakiady Osób Niepełnosprawnych organi-
zujemy od 2003 roku, a od 2005 roku korzystamy z częściowe-
go dofinansowania z PFRON, pozostałe koszty pokrywane są 
ze środków od sponsorów i ze środków własnych Stowarzysze-
nia. Cenimy sobie współpracę z miejscowymi władzami. Zawsze 
mamy możliwość korzystania z obiektów sportowych. Należy pod-
kreślić również  bardzo duże zaangażowanie kierownika i kadry  
WTZ z  Zawady Uszewskiej. Przygotowanego przez Panią Magdę 
Wiśniewską „szwedzkiego stołu” nie powstydziłby się i sam Pan 
Kural z Restauracji  Galicyjskiej  z Brzeska. Uczestnicy sparta-
kiad otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe i dyplomy oraz 
medale i puchary. Nagradzane jest też drużynowe uczestnictwo 
w zawodach. Serwowany jest posiłek, napoje i słodycze. Warto 
podziwiać chęć walki o punktowane miejsca w poszczególnych 
konkurencjach.  A już od dzisiaj planujemy kolejną, IX spartakia-
dę - mówi Ewa Cierniak-Lambert, Prezes Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”. Red. Sportowe zmagania
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Proszę weź sobie to do serca
Czy do szczęścia za wszelką cenę? 

O niektórych, nie tylko moralnych problemach, metody „in vitro”.
W ostatnich dziesięcioleciach nauki medyczne znacznie wzbo-

gaciły swoją wiedzę o życiu ludzkim w początkowych fazach jego 
istnienia. Poznały lepiej biologiczną strukturę człowieka i proces 
jego powstawania. Ten rozwój zasługuje na poparcie, kiedy służy 
przezwyciężaniu lub eliminowaniu patologii, albo też przyczynia 
się do przywrócenia normalnego przebiegu procesów rozrodczych 
człowieka. Jednak nie można się na niego zgodzić, kiedy zakłada 
niszczenie istot ludzkich, albo posługuje się środkami naruszający-
mi godność osoby lub całościowe dobro człowieka.

Ciała istoty ludzkiej, od pierwszych stadiów jej istnienia, nie 
można traktować tylko jako zespołu komórek. Ciało w stadium 
embrionalnym rozwija się stopniowo, ale już od pierwszej chwili 
istnienia należy mu się bezwarunkowy szacunek, jak każdej istocie 
ludzkiej. Szacunek dla człowieka jako osoby od chwili poczęcia nie 
jest kwestią wiary czy światopoglądu, lecz jest prawdą naukową, 
prawdą rozumu.

Spośród wielu problemów moralnych, związanych z począt-
kiem ludzkiego życia, ciągle toczy się w Polsce dyskusja nad me-
todą sztucznego zapłodnienia „in vitro”. Jest wiele nieporozumień 
na ten temat, a środki przekazu nie mówią wszystkiego. W deba-
cie częstym argumentem jest prawo do szczęścia, w tym prawo do 
dziecka. Jednak chodzi przecież nie tylko o dobro rodziców, ale też 
o dobro innych osób i o dobro dziecka.

Bóg chce szczęścia każdego człowieka, ale szczęścia pojmo-
wanego dojrzale, dostrzegającego dobro innych i ich niezbywalne 
prawa. Dlatego szczęście nie oznacza: robię to, co mi się podoba 
kosztem innych ludzi, a nawet za wszelką cenę. Odnaleźć szczęście 
to odkryć dobro, które dyktuje mi prawidłowo ukształtowane su-
mienie. Najpełniej jest to możliwe na drodze, jaką przygotował dla 
nas Bóg - Stwórca i najlepszy Ojciec. Realizacja tylko własnych 
projektów życiowych niesie w sobie niebezpieczeństwo wynikają-
ce z ludzkiej niedoskonałości i zagubienia. 

Jak mamy patrzeć na metodę „in vitro”? Dlaczego jest ona mo-
ralnie zła?

Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, aby przekazywali życie 
w akcie miłości małżeńskiej. Tymczasem w trakcie procedur „in 
vitro”  dochodzi do naruszenia godności człowieka, bo poczęcie 
następuje nie w trakcie aktu miłości, ale na drodze metody tech-
nicznej, co można by nazwać „produkcją ludzi”. Jest to podejście 
od strony wiary chrześcijańskiej. Ponieważ ludzie niewierzący nie 
przyjmują takiej argumentacji, dlatego sprzeciw wobec „in vitro” 
jest uzasadniony w oparciu o prawo naturalne, o powszechne nor-
my obowiązujące wszystkich ludzi, niezależnie od światopoglą-
du. Otóż, w trakcie metody „in vitro” tworzy się kilka zarodków 
ludzkich, z których część, zwykle po selekcji, jest wszczepiana do 
organizmu kobiety, a reszta, tzw. zarodki nadliczbowe, jest nisz-
czona, lub wykorzystywana w eksperymentach, albo zamrażana. 
Moralnie niedopuszczalne jest zabijanie, selekcja i mrożenie ludz-
kich zarodków. Są one istotami ludzkimi, którym należy się pełna 
ochrona prawna, zwłaszcza prawo do życia. Opinia, że zarodek nie 
jest istotą ludzką, nie ma żadnych podstaw naukowych i jest tylko 
wyrazem ideologii, która odmawia człowiekowi prawa do życia od 
chwili poczęcia. 

Istnieją jeszcze inne problemy i trudności. Oto niektóre z nich. 
Przez metodę „in vitro” człowiek zostaje powołany do życia nie 
w łonie matki, lecz w warunkach laboratoryjnych. Ma więc już na 

samym początku gorsze warunki do rozwoju niż poczęty w sposób 
naturalny. Ponadto metoda „in vitro” jest niebezpieczna dla zdrowia 
matki, gdyż dla uzyskania kilku komórek jajowych, kobieta prze-
chodzi stymulację hormonalną, która często powoduje powikłania 
i może prowadzić do chorób (np. zaburzenia czynności wątroby, 
choroby nowotworowe, zakrzepica żylna i tętnicza). Ponieważ 
wprowadza się do organizmu kobiety kilka zarodków, dlatego staje 
się to przyczyną ciąż mnogich. Występują one kilkakrotnie częściej  
niż w naturalnym poczęciu i też dwukrotnie częściej niż w natural-
nym poczęciu kończą się przedwczesnym porodem. Istnieje więc 
ryzyko urodzenia dziecka ze zbyt małą masą urodzeniową. Obie 
te powyższe okoliczności prowadzą do urazów okołoporodowych, 
do niedotlenienia i wylewów śródmózgowych, a to z kolei jest 
przyczyną zaburzeń rozwojowych i umieralności okołoporodowej. 
Z badań przeprowadzonych w USA i Australii wynika, że dzieci 
poczęte w sposób sztuczny kilkakrotnie częściej cierpią na poważ-
ne wady wrodzone, powikłania i choroby genetyczne. 

Przy metodzie „in vitro” dzieci rodzą się tylko z 5 - 10 % wy-
produkowanych zarodków, a 90 - 95 % powołanych w ten sposób 
do życia ludzkich istot nigdy się nie urodzi. Stąd metoda „in vi-
tro” staje się źródłem specyficznego syndromu: po krótkim okresie 
satysfakcji z posiadania długo oczekiwanego dziecka, przychodzi 
refleksja i świadomość, że jego życie okupione jest śmiercią wie-
lu innych. Także nieudane próby „in vitro” są przyczyną załamań 
i depresji.

Wobec powyższych faktów trzeba zdawać sobie sprawę z tego, 
że cel nigdy nie uświęca środków, że nie każda droga służąca speł-
nieniu nawet słusznych pragnień jest dobra. Poczęcie dziecka me-
todą „in vitro” łączy się z przekroczeniem zarówno praw Boskich 
jak i ludzkich.

Alternatywną metodą, moralnie dobrą, jest tzw. naprotechno-
logia. Ta metoda polega na kompleksowym wykorzystaniu najno-
wocześniejszych osiągnięć medycyny oraz chirurgii we współpracy 
z biologicznym rytmem kobiety. Jest to propozycja leczenia też dla 
mężczyzn, choć najczęściej leczone są pary małżeńskie. Metoda ta 
szanuje godność kobiety, małżeństwa i mającego się począć dzie-
cka. Z dużym powodzeniem jest wykorzystywana do rozwiązywa-
nia problemów związanych z niepłodnością, a także z różnymi za-
burzeniami w funkcjonowaniu organizmu kobiety czy mężczyzny. 
Od kilkunastu lat tą metodą leczy się pary małżeńskie m.in. w USA 
i Irlandii. Na podstawie ich badań, okazuje się, że naprotechnologia 
jest skuteczniejsza niż metoda „in vitro” od 1,5 do 3 razy, w zależ-
ności od występujących schorzeń. U nas w kraju naprotechnologia 
dopiero zaczyna się rozwijać. Są organizowane kursy instruktorów 
naprotechnologii i zaczynają powstawać ośrodki, które chcą poma-
gać bezdzietnym małżonkom poprzez metodę zgodną z normami 
moralnymi i z szacunkiem do ludzkiego życia, od pierwszych chwil 
jego zaistnienia.

Nie budujmy szczęścia przeciw Bogu, bo i tak go w ten sposób 
nie osiągniemy. Natomiast zaufajmy Bogu, który nas prawdziwie 
kocha i szukajmy Jego woli dla naszego życia. Mimo, że będzie 
ona trudna, szczęście, może na innej drodze niż chcieliśmy, będzie 
autentyczne. Sprzeciw wobec Boga wcześniej czy później będzie 
prowadził do zguby. Jak wołał Jan Paweł II, bądźmy apostołami 
cywilizacji życia i miłości!

Ks. Marian Zapiór



WIEŚCI GMINNE

18

maj - czerwiec Nr 3(87)10

              

Śliwkowy szlak
17 i 21 maja zakończyły się kolejne nabory wniosków dla 

działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W przypadku 
pierwszego działania nie wpłynęły żadne wnioski, na kolejne 
działania złożono 39 wniosków: 2 z „Odnowy i rozwoju wsi” i 37 
z „Małych projektów”. 28 maja i 8 czerwca 2010 roku odbyły się 
posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do 
dofinansowania. Podczas spotkań Rada dokonała oceny wszyst-
kich wniosków pod kątem ich zgodności z Lokalną Strategią 
Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów wyboru operacji. Z roz-
patrzonych wniosków 3 nie zostały rekomendowane do dofinan-
sowania. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia. Kolejne nabory w ramach „Małych projektów” oraz  
„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”  planowane 
są w I kwartale 2011 r. Natomiast jeszcze w tym roku odbędzie 
się nabór z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
Stowarzyszenie świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie przy-
gotowania konkursowych wniosków. Prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie konsultacji: biuro@nasliwkowymszlaku.pl lub pod 
numerem tel. 14 684 45 49.

W przededniu wakacji zapraszamy do udziału w akcji „Spot-
kajmy się na… Śliwkowym Szlaku 2010”, czyli cyklu imprez, 
które odbywać się będą na naszym obszarze w okresie lipiec 
– wrzesień 2010. Do organizacji „śliwkowych wydarzeń” zapro-
siliśmy restauracje, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne 
oraz samorządy z terenu siedmiu gmin należących do Stowarzy-
szenia. Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie branży turystycz-
nej z obszaru Stowarzyszenia poprzez wykorzystanie produktu 
lokalnego w działalności marketingowej. Wszystkie wydarzenia 
będą doskonałą okazją do degustacji śliwkowych specjałów. Nie 
zabraknie również innych atrakcji przygotowanych przez Stowa-
rzyszenie oraz poszczególnych organizatorów. Kalendarz imprez 
oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie interneto-
wej www.nasliwkowymszlaku.pl. 

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” ogłosiło Śliwkowy 
Konkurs Kulinarny, którego celem jest promocja obszaru Sto-
warzyszenia poprzez wyłonienie najciekawszych potraw z wy-

korzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), 
a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa 
i różnorodności tradycji kulinarnych regionu. Zgłoszenia potraw 
przyjmowane będą do 6 września, a zakończenie konkursu zapla-
nowane jest na 11 września. Regulamin konkursu oraz karta zgło-
szeniowa dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

10 czerwca w Bacówce „Biały Jeleń” w Iwkowej odbył się 
pokaz kulinarny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Na 
Śliwkowym Szlaku” z udziałem Tomasza Jakubiaka – kucharza 
z programu „Dzień Dobry TVN”. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele branży turystycznej z obszaru Stowarzyszenia (restauracji, 
sklepów, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych oraz insty-
tucji odpowiedzialnych za turystykę i promocję gmin). Zaprosze-
ni goście mieli okazję smakować różnorodne potrawy przygoto-
wane ze śliw: mrożonych, suszonych oraz konfitur, m.in.: płatki 
wędzonego schabu wieprzowego z sosem śliwkowo- rozmary-
nowym oraz sałatką z roszponki, zupę borowikowo–śliwkową 
z tymiankiem i śliwowicą, gołąbki z młodej kapusty faszerowane 
kaszą i jagnięciną w sosie śliwkowo-cherry oraz sernik śliwkowy 
z mascarpone i truskawkami.

Prezes Stowarzyszenia 
Katarzyna Jasnos

Bądź FIT w tym roku 
AEROBIK pomaga schudnąć, odreagować, wymodelować sylwetkę i na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Dlatego 
już teraz dołącz do grupy prowadzonej przez Andrzeja Urbana. Zapraszamy  do Centrum Kultury w Gnojniku w ponie-
działki w godzinach 19.40 - 20.40 i w czwartki od 18.40 do 19.40. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 
(14) 6869690.

Wakacje tuż, tuż … 
Od lipca 2010 r. organizowane będą dwutygodniowe turnusy dla dzieci ze szkół podstawowych.  Program letniego wy-
poczynku obfituje w różnorodne atrakcje. Nie zabraknie gier i zabaw na świeżym powietrzu. Tradycyjnie odbędą  się 
wycieczki  do kina, pokażemy uroki naszego regionu. Zaplanowany jest także wyjazd-niespodzianka! 
Na dzieci czeka miła i profesjonalna opieka. Gwarantujemy bezpieczny wypoczynek i dużo wrażeń. 
Zapisy trwają do 6 lipca 2010 r. w Centrum Kultury w Gnojniku pod numerem telefonu (14) 686 96 90 oraz w świetlicach 
wiejskich działających na terenie gminy Gnojnik: Uszew - 787 153 388, Lewniowa - 508 636 428, Gosprzydowa - 667 011 112, 
Biesiadki - 609 373 461, Zawada Uszewska - 694 206 805.     

Pokaz kulinarny z udziałem Tomasza Jakubiaka 
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W ramach współpracy z gminami Czchów i Iwkowa, gmi-
na Gnojnik od 2009 roku jest realizatorem projektu systemo-
wego pn. „Jesteśmy najlepsi”.  Projekt współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku starań 
władz projekt kontynuowany będzie w latach 2010-2012.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gnojniku, który ma za zadanie zaktywizowanie 16 
osób z terenu gminy Gnojnik zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracyjną 
osoby zakwalifikowane do projektu skorzystają z: doradztwa 

Jesteśmy najlepsi zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych, kursów 
zawodowych (kurs opiekunki osób starszych i dzieci, kurs 
„kadr i płac” oraz kurs „mała przedsiębiorczość”). Wsparcie 
w całości jest sfinansowane ze środków unijnych.

Ponadto w ramach realizowanego projektu możliwe jest 
zorganizowanie na terenie gminy wsparcia logopedycznego 
oraz psychologicznego. Dyżury pełnione były w miesiącach 
maj – czerwiec i kontynuowane będą w miesiącach wrzesień 
– grudzień. Informacje na temat terminów urzędowania spe-
cjalistów można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej. Ko-
rzystanie z porady jest bezpłatne. 

W ramach współpracy z Centrum Kultury w Gnojniku, 
w kwietniu i maju organizowany był kurs języka angielskiego 
w świetlicach w Gnojniku i w Uszwi. Podczas dwumiesięcz-
nych spotkań z kursu skorzystało 40 młodych uczestników: 
dzieci i młodzieży. Na tym jednak nie koniec. Po wakacjach 
będą dalsze darmowe uczęszczanie zajęcia z języka angiel-
skiego. 

Projekt zakłada również organizację imprez środowisko-
wych. Głównym ich zadaniem jest integracja społeczności 
z terenu gminy Gnojnik. Pierwsze imprezy zostały zorganizo-
wane i przeprowadzone przez Centrum Kultury w Gnojniku 
pn. „Spotkania Czwartkowe”. Celem tych spotkań jest po-
budzenie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz promowanie 
działalności literackiej i artystycznej. 

W ramach projektu zaplanowane zostało również częścio-
we sfinansowanie Dni Gminy Gnojnik, Dożynek oraz półkolo-
nii dla dzieci. Ponadto kontynuowane będą zadania wcześniej 
wymienione, które na okres wakacji są zawieszone. 

R.T.

Młode talenty 
Pierwszy mini koncert, na którym zaprezentowali się mło-

dzi artyści z Lewniowej i z Gosprzydowej odbył się w sobotę 
12 maja w świetlicy wiejskiej w Gnojniku . Podobny koncert 
miał miejsce w niedzielę w świetlicy wiejskiej w Uszwi. Wzię-
ła w nim udział utalentowana  młodzież z Uszwi i z Zawady 
Uszewskiej. Poszczególni wykonawcy prezentowali owoce 
rocznej nauki oraz wielu godzin spędzonych na ćwiczeniach 
pod kierunkiem muzyka Jakuba Toty z Gnojnika. Większość 
młodych muzyków po raz pierwszy występowała publicznie, 
dlatego towarzyszyła im ogromna trema. Każda prezentacja 
była nagradzana gromkimi brawami, do których zachęcała 

urocza konferansjerka  Michalina. Poziom występów był nie-
zwykle wysoki. Przyglądali się im dumni rodzice i przyjaciele 
przyszłych gwiazd.

Dla gości wystąpili:
Patrycja Babraj, Marlena Burek, Oliwia Czchowska, Klaudia 
Jaroszek, Karolina Konstanty, Natalia Musiał, Klaudia Pałka, 
Monika Rąpała, Natalia Reczek, Patrycja Tekiela, Monika 
Zięć, Kasia Myszka, Natalia Stanuszek, Paulina Brzęk, Kasia 
Cieśla, Oliwia Wąs, Marta Ząbkowska, Kamil Gajec, Łukasz 
Cięciwa, Dominik Tekiela i Paulina Tekiela. Młodym instru-
mentalistom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej 
pracy.  Red. 

Kurs doradztwa zawodowego prowadziła Marta Smoleń z PUP z Brzeska 

Młode, zdolne i pełne zapału Nawet kontuzja nie przeszkodziła w koncercie
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12 maja 2010 r. w Senacie RP odbyło się wręczenie nagród 
laureatom konkursu Sołtys Roku 2009. Konkurs organizowany 
jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy udziale „Ga-
zety Sołeckiej”. Do konkursu  z gminy Gnojnik został zgłoszony 
zwycięzca konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopol-
skiego 2009” – Ryszard Machał, sołtys wsi Biesiadki. Każde wo-
jewództwo zgłaszało po dwóch kandydatów, a w gronie najlep-
szych sołtysów znalazło się 13 najlepszych włodarzy wsi w kraju. 
Trzecie miejsce przypadło naszemu sołtysowi. Prestiżowe nagro-
dy w postaci statuetki, pucharu i innych drobnych upominków 
odebrał z rąk Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. 

Sołtys Roku 2009 w Senacie
A co było brane pod uwagę przy ocenie? 

Ocena obejmowała całokształt zadań zrealizowanych w danej 
miejscowości za cały okres pełnienia funkcji, a w przypad-
ku naszego sołtysa było to 25 lat. Należy wymienić najważ-
niejsze dokonania: kompleksowe wykonanie telefonizacji wsi 
w latach 1986 – 1987, gazyfikacja 1987-1991, wydanie książ-
ki „Biesiadki dawniej i dziś”, wodociągowanie wsi w latach 
2004 - 2005, drogownictwo (remonty około 2,5 km dróg), 
asfaltowanie (ponad 5 km dróg), chodnik (710 mb) w roku 
2008. W wyniku składanych wniosków dokonano remontu 
kościoła parafialnego (remont kapitalny dachu, nowe funda-
menty pod kościołem) – dofinansowanie tych prac to kwota 
ponad 400 tys. zł, pozyskanie terenu pod boisko sportowe dla 
klubu sportowego. Nasz sołtys był także współzałożycielem 
Lokalnej Grupy Działania  „Na Śliwkowym Szlaku”. W ra-
mach tego działania został opracowany plan odnowy centrum 
wsi Biesiadki i obecnie z tego programu realizowany jest re-
mont kapitalny Domu Ludowego wraz z otoczeniem. Ponad-
to z programu LEADER będzie dofinansowana uroczystość 
przekazania tytułu „Najlepszego Sołtysa Małopolski” kolejne-
mu zwycięzcy wybranemu za rok 2010. 

Gratulujemy sołtysowi zwycięstwa krajowego. Dzięki temu 
nasza gmina i mała wieś Biesiadki zostały docenione na szczeblu 
krajowym.

Red.   

Już po raz czwarty Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej  „Centrum Medycyny Rodzinnej”  w Gnojniku zorgani-
zował pod patronatem Wójta Gminy Otwarte Dni Zdrowia. 
W tym roku Dni Zdrowia odbyły się w dniach 19 i 20 czerwca. 
Pierwszego dnia pacjenci mogli korzystać z bezpłatnych specja-
listycznych konsultacji i porad lekarskich oraz wykonać badania. 
Natomiast tradycyjnie drugiego dnia mieszkańcy gminy oddawali 
honorowo krew.

W 2010 roku Otwarte Dni Zdrowia odbywały się  pod hasłem 
„Cukrzyca to nie wyrok”. 
W związku z tym wykonywane były specjalne badania diagnozu-
jące cukrzycę. Zaproszony z krakowskiej kliniki zespół złożony 
z lekarza diabetologa, dietetyczki i pielęgniarki udzielał  porad 
chorym na cukrzycę, przekonywał, że z tą chorobą da się dalej 
funkcjonować, aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. Za-
interesowani otrzymywali także materiały edukacyjne. Ponadto 

Otwarte Dni Zdrowia w Gnojniku
do dyspozycji pacjentów byli również lekarze specjaliści: reu-
matolog, neurolog, dermatolog i pediatra. Panie w wieku 50-69 
lat mogły wykonać badanie mammograficzne piersi. Można było 
wykonać badania USG Dopplera tętnic szyjnych i kończyn dol-
nych, a także badania poziomu cholesterolu, cukru i ciśnienia. 
Lekarze udzielający porad to specjaliści z Krakowa,  Dąbrowy 
Tarnowskiej, Bochni i Brzeska. Udzielono prawie 200 świadczeń 
/badań i porad lekarskich/. 

Największą popularnością cieszyły się porady u dermatologa 
oraz badania USG kończyn dolnych i  tętnic szyjnych. „Zawie-
dziona jestem małą ilością pań, które zgłosiły się do badań  mam-
mograficznych. Dziwi mnie brak rozsądku ze strony naszych 
pacjentek. Mają możliwość na miejscu wykonać specjalistycz-
ne badanie piersi, a nie korzystają. Wiemy, jak dużo kobiet co 
roku choruje i umiera z powodu raka piersi, a przecież choroba 
wcześniej wykryta jest uleczalna.  Niejednokrotnie w ciągu roku 
obserwujemy potem „tragedie, płacz... Nie wiem jak przekonać 
i dotrzeć do rozsądku naszych Szanownych Pań” - komentuje 
Ewa Cierniak-Lambert Dyrektor NZOZ.

W niedzielę, 20 czerwca od godz. 8.30 do 13.00 odbywała się 
akcja honorowego oddawania krwi. Na apel wójta gminy odpo-
wiedzieli niektórzy członkowie OSP, głównie z Lewniowej. Zgła-
szały się również osoby nie będące strażakami, nawet panie. Chęć 
oddania krwi zadeklarowało ponad 20 osób.

„Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
wyraziły chęć oddania krwi i  tym, którzy krew oddali. Cieszy 
fakt, że chcemy pomóc innym nie tylko ciężko chorym osobom 
z terenu naszej gminy” -  mówi Ewa Cierniak-Lambert.

Red. 

Sołtys roku w towarzystwie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza i 
Wójta Gminy Gnojnik

Mieszkańcy gminy honorowo oddawali krew
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Majowe śpiewanie
3 maja to dzień poświęcony Matce Bożej, to święto Kró-

lowej Polski. To dla Niej ludzie gromadzą się w kościołach 
lub przydrożnych kapliczkach, śpiewają i gorąco się do 
Niej modlą. Zwyczaj  ten istniał na wsi od zamierzchłych 
czasów. W gminie Gnojnik tradycyjne obrzędy przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie. 3 maja w Gosprzydo-

wej parafianie i pielgrzymi zgromadzili się u stóp Matki 
Boskiej Zwycięskiej, aby wspólnie śpiewać majówkę, jed-
no z najpiękniejszych nabożeństw poświęconych Maryi. 
Zespół folklorystyczny „Gosprzydowianie” przygotował 
tradycyjne pieśni. Majówce przewodniczył ks. proboszcz 
Krzysztof Klimczak. Uroczystość poprzedzona była krót-
kim montażem słowno-muzycznym zaprezentowanym przez 
młodzież.  

Red. 

W niedzielę 30 maja świetlica wiejska w Lewniowej zor-
ganizowała wycieczkę do miejscowości Jamna. Malownicze 
piękno, urzekająca gościnność i historia tragicznych wydarzeń 
sprawiają, że mieszkańcy Lewniowej ciągle chcą odwiedzać to 
miejsce, chcą uczestniczyć we Mszy Świętej, a potem chętnie 
korzystają z zaproszenia na żurek.

W tym roku wyjazd zbiegł się z uroczyście tam obchodzo-
nymi Dniem Matki i Dniem Dziecka. Najpierw uczestniczyli-
śmy we Mszy Świętej a następnie wraz z mieszkańcami Jamnej 
i wszystkimi przybyłymi gośćmi wzięliśmy udział w barwnym 
pikniku. Były zabawy i tańce na trawie, loteria, konkursy z na-

Urokliwe miejsce obok nas

grodami, nie zabrało też słynnego żurku. Roz-
stając się z gospodarzami zapewniliśmy, że to 
nie będzie nasza ostatnia wizyta, bo kto raz 
klęknął przed obrazem Matki Bożej Nieza-
wodnej Nadziei, znowu po tę otuchę powraca. 

Kolejnym miejscem, które lewniowscy 
wycieczkowicze chcieli odwiedzić, była  
Bukowina Tatrzańska. Wyruszyli w drugą 
niedzielę czerwca. Dwudziestoosobowa 
grupa zwolenników wodnych kąpieli przez 
kilka godzin korzystała z dobrodziejstw 
górskich wód termalnych. Wszyscy 
uczestnicy zarówno małe dzieci, jak i dorośli, 
jednogłośnie stwierdzili w drodze powrotnej, 
że czują się jak nowonarodzeni.

B. Sacha

W majówce uczestniczyło wiele osób

Grupowe zdjęcie uczestników wycieczki 

Chwile wytchnienia w gorących źródłach 
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Co słychać w gminie?
29  kwietnia odbyła się trzecia w tym roku Sesja Rady Gminy. 

Główna tematyka to rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wy-
konania budżetu Gminy Gnojnik za 2009 r. Radni wysoko ocenili 
wykonanie zadań za rok ubiegły; pozyskano ponad 3,2 mln  zło-
tych spoza budżetu, 28,7 % budżetu przeznaczono na inwestycje. 
Radni jednogłośnie uchwalili absolutorium dla wójta gminy.

***
Konsekwencją podpisania umów o dofinansowanie budowy 

kanalizacji i wodociągów w kwocie 4 mln zł z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich /PROW/ było ogłoszenie przetargu na 
realizację zadania. Przetargi zostały rozstrzygnięte, wykonawca-
mi zostali:
- rozbudowa i oczyszczalnia ścieków (3 oferty) konsorcjum 
En Eko - Montech Gliwice – 2.481.206 zł,
- budowa kanalizacji w Uszwi (4 oferty) firma Has – Bud z Jasie-
nia – 2.964.664 zł,
- wodociągowanie miejscowości Lewniowa – Gnojnik – Zawada 
Uszewska – Uszew – Gosprzydowa ( 7 ofert) firma Instalbud 
Łapanów -  3.183.345 zł.
Rozstrzygnięto również przetargi na inspektorów nadzoru w/w inwe-
stycji, których realizacja  przewidziana jest w latach 2010 – 2011.

***
9 czerwca podpisana została umowa na dofinansowanie inwe-

stycji pn. „Przebudowa drogi Gnojnik – Chronów” z  Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Przetarg na realizację tej inwestycji (7 ofert) wygrała firma 
„DROMOST” za kwotę 1.592.305 zł. Prace zostały rozpoczęte. 
Obecnie podwykonawca firma ,,Dom - Bruk” z Kobyla wykonuje 
chodnik na długości  750 mb, następnie kolejny podwykonawca 
zajmie się uzupełnieniem oświetlenia ulicznego, na końcu gene-
ralny wykonawca położy nową nawierzchnię na całej długości 
drogi tj. 4.460 mb.

Kontynuowana jest odnowa centrum Biesiadek, obecnie firma 
„SEDIWY” z Brzeska wykonuje docieplenie i elewację Domu 
Ludowego, po czym zajmie się zagospodarowaniem otoczenia 
tego obiektu.

***
Po zakończeniu roku szkolnego będziemy kontynuować kom-

pleksową modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Usz-
wi. Prace przewidziane na te wakacje to: wymiana instalacji elek-
trycznej, modernizacja posadzek i malowanie ścian. Wykonawcą 
będzie firma „ Komtech” z Nowego Sącza  wyłoniona w wyniku 
przetargu za kwotę 165.119 zł.

***
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokal-

nej Grupy działania „Na Śliwkowym Szlaku” złożyliśmy kolejne 
projekty dotyczące dofinansowania zadań z naboru maj – czer-
wiec 2010 r.:
- „Budowa kącika rekreacyjno–turystycznego w Zawadzie 
Uszewskiej”,
- „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem rekwizytorni 
i garderoby” - Centrum Kultury w Gnojniku
- „Utworzenie kafejki internetowej przy świetlicy parafialnej 
w Gosprzydowej” - Parafia Rzymsko – Katolicka w Gosprzydo-
wej  oraz  2 projekty osób fizycznych z terenu gminy. 
Wszystkie projekty z Gminy Gnojnik przeszły pozytywnie wstępną 
ocenę i przekazane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego.

***
Sołtysi gminy Gnojnik solidarnie zorganizowali i wsparli 

rolników Woli Przemykowskiej w gminie Szczurowa poszko-
dowanych totalnie podczas ostatniej powodzi.

15 czerwca 2010 r. z gminy Gnojnik wyjechał duży samo-
chód ciężarowy wypełniony po brzegi balami siana oraz drugi 
samochód lekki ze zbożem paszowym. 

Ogrom tragedii dotknął mieszkańców tej typowo rolniczej 
wsi. Mijając centrum Szczurowej, jadąc w kierunku Woli Prze-
mykowskiej i Kopaczy, towarzyszy krajobraz zniszczeń oraz fe-
tor unoszący się z okolicznych zagród i pól, na których uprawy są 
całkowicie zalane  i zamulone. Na polach  utworzyły się  zastoi-
ska wodne. Mieszkańcy sprzątają a w zasadzie wyrzucają znisz-
czone meble, wyposażenia, sprzęty gospodarstwa domowego 
itp. Wszystkie te rzeczy tworzą hałdy przy drogach i na wolnych 
placach. Przywrócenie funkcjonalności w tych gospodarstwach 
będzie trwało miesiącami a płody rolne przy w miarę dobrych 
warunkach pogodowych pojawią się w przyszłym roku. Nadzieję 
pokładać można jedynie w dobroci i współczuciu drugiego czło-
wieka. Dziękujemy zatem darczyńcom z naszej gminy za pomoc 
paszową dla poszkodowanej Woli Przemykowskiej.  

***
Firma „ DROMOST” realizuje budowę 6 odcinków dróg 

na terenie gminy o łącznej wartości 506.145 zł, natomiast firma 
ZET- BRUK buduje chodnik  w Lewniowej o długości 530 mb 
/zadanie współfinansowane ze starostwem/.

***
Od 10 maja Gmina zatrudnia 8 osób skierowanych przez Po-

wiatowy Urząd Pracy w ramach prac społeczno użytecznych. Od 
1 czerwca kolejne 6 osób pracuje w ramach programu „ Aktywna 
Gmina”. Staramy się o skierowanie kolejnych osób na wykony-
wanie prac związanych z likwidacją szkód powodziowych.

Umowę podpisali: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Wójt Gminy 
Gnojnik Wojciech Rzepa i Skarbnik Gminy Gnojnik Paulina Brzyk 






