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Gdyby Pan chciał scharakteryzować się w kilku zdaniach, 
powiedziałby Pan…

Pochodzę z Uszwi, gdzie się wychowywałem i uczęszczałem 
do szkoły podstawowej. Następnie uczyłem się LO w Brzesku 
i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończyłem studia 
na kierunku rachunkowość. Moja późniejsza kariera była związa-
na z finansami i bankowością aż do momentu wygrania wyborów. 
Od czerwca 2010 odnajduję się w nowej roli męża. Co do wieku 
to na początku stycznia do 30 dołożyłem jedynkę.

Praca w biznesie i nagle zmiana – polityka. Co lub kto 
skłonił Pana do wybrania tej drugiej opcji?

Słowo polityka jest zbyt górnolotne w stosunku do pracy 
w samorządzie na stanowisku Radnego czy Wójta. Myślę, że na 
tak niskim szczeblu większe znaczenie ma fakt, kto nas reprezen-
tuje jako osoba niż przynależność polityczna. Natomiast głów-
nym powodem, który skłonił mnie do wyboru drugiej opcji była 
chęć powrotu w rodzinne strony. Jeśli ktoś wychował się na wsi 
to znacznie bardziej ceni sobie swobodę i otaczającą przyrodę niż 
miejski zgiełk.

Czy to była decyzja spontaniczna, czy głęboko przemyślana? 
Była to przemyślana decyzja. Długo i poważnie zastana-

wiałem się nad wystartowaniem w wyborach na Wójta Gminy 
Gnojnik. Takie stanowisko niesie za sobą wiele obowiązków 
związanych z podejmowania kluczowych decyzji jak również re-
prezentowania gminy poza jej obszarem, ingeruje również w du-
żej mierze w sferę prywatną. Podjęcie takiej decyzji wiązało się 
z wieloma zmianami w moim życiu.

Od wyborów samorządowych minęło kilka miesięcy, co 
Pana zdaniem zyskało a co straciło na wartości? 

Od wyborów upłynęły 2 m-ce. Przyznam szczerze, że znacz-
nie na wartości zyskał czas, którego mam bardzo mało dla żony 
i rodziny, nie wyłączając weekendów (spotkania sprawozdawczo 
– budżetowe oraz wyborcze). Praktycznie każdą niedzielę aż do 
połowy marca mam zajętą.

Jakie obawy towarzyszyły Panu przed podjęciem tego 
ważnego wyzwania? 

Z natury jestem pozytywnie nastawiony do życia i ludzi, dla-
tego zawsze wierzę w sukces. Jeśli od początku nie wierzymy 
w osiągnięcie celu to należy zadać sobie pytanie czy w ogóle po-
dejmować się nowego wyzwania.

Jakie zadanie jest dla Pana priorytetem w rządzeniu gminą… 
Na chwilę obecną sprawą priorytetową jest przedszkole 

w Gnojniku. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci mogły 
z niego korzystać od września. Inwestycja ma wiele mankamen-
tów projektowych, które należy wyeliminować. Zostały podjęte 
decyzje o spotkaniach roboczych jak również o konsultacjach 
z instytucjami, które decydują czy dany obiekt zostanie odebrany 
czy nie. Ten temat jest bardzo obszerny, ale nie chciałbym zanu-
dzać sprawami technicznymi. Kolejną sprawą jest kontynuacja bu-
dowy wodociągów, kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ście-
ków, budowa chodników, modernizacja dróg. Planuję także stwo-
rzenie komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków z UE. 

Czy będzie zastępca Wójta? 
Obecnie nie ma takiego stanowiska. Czy będzie, w tej chwili 

nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć.
Co jest dla Pana motorem do działania? 

Czeka nas sporo pracy
Uważam się za osobę sumienną i jeśli podejmuję się pewnych 

zadań, staram się wykonywać je najlepiej jak potrafię, poświęca-
jąc się w 100%. Nie chcę zawieść osób, które mi zaufały i oddały 
na mnie głos.

Jaka przyszłość czeka gminę? Czy ma już Pan wizję gmi-
ny na koniec swojej I kadencji?

Oczywiście,  mam już wizję. Wiem, co należy w gminie wy-
konać. Kluczową sprawą jest uregulowanie rzeki i zabezpieczenie 
mieszkańców przed powodziami, utworzenie stref ekonomicz-
nych, poprawa bezpieczeństwa, utworzenie jednostki komunal-
nej, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie 
kosztów ogrzewania budynków gminnych (urząd, szkoły, przed-
szkola, domy ludowe) oraz realizacja pozostałych punktów, które 
widnieją w moim programie.

Czy widzi Pan konieczność zmian w gminie i ma sporzą-
dzoną  listę niezbędnych  reform?  

Myślę, że pewne reformy są konieczne, aby gmina była 
bardziej przyjazna dla mieszkańców oraz nadążała za duchem 
czasów. Pewne prace już zostały zlecone odpowiednim oso-
bom w gminie w celu zweryfikowania i usprawnienia procesów. 
Będę chciał wykorzystać możliwości, jakie niesie Internet, aby 
nie było potrzeby wizyty w urzędzie z najdrobniejszą sprawą.

Dzięki otwartości i spontaniczności zyskuje Pan sympatię 
wielu ludzi, czy Pan to zauważa? 

Bardzo się cieszę, że tak jestem odbierany. Wielokrotnie zo-
stałem pozytywnie zaskoczony sposobem podejścia oraz życzli-
wością, jaką zostałem obdarzony, chociaż czasami jestem zbyt 
zabiegany, aby te miłe gesty zauważyć.

Czasem trudno osiągnąć perfekcję zawodową, po drodze 
bywają potknięcia …

Myślę, że aby dążyć do perfekcji zawodowej należy jasno 
i precyzyjnie wyznaczyć sobie cel, który chce się osiągnąć i na-
wet, jeśli się potkniemy to nie można się poddawać, tylko trzeba 
wytrwale dążyć do wyznaczonego celu. Jesteśmy tylko ludźmi, 
a zgodnie z przysłowiem „ten się nie myli, kto nic nie robi”. 

Czy nie boi się Pan kolejnych wyzwań?
Nie, nie boję się kolejnych wyzwań. Gdybym się ich bał to 

przypuszczam, że w tym momencie nie rozmawialibyśmy ze 
sobą. Jeśli ktoś chce się rozwijać, musi stawiać sobie kolejne wy-
zwania. Cały świat idzie do przodu, więc jeśli my nie idziemy 
razem z nim, pozostajemy w tyle.

Czy rządząc gminą, znajduje Pan czas na życie prywatne? 
Tak, jak powiedziałem wcześniej, czasu na życie prywatne 

mam bardzo mało. Najczęściej pracę kończę około godziny 18-
tej, ale pozostały czas staram się wykorzystywać najefektywniej 
jak tylko potrafię.

Pańska największa miłość, pasja  i oczywiście marzenia to…
Ożeniłem się w czerwcu, więc myślę, że na pierwszą część 

pytania już odpowiedziałem. Moją pasją jest sport w szczególno-
ści piłka nożna oraz snowboard, a marzeń jest zbyt wiele by je 
wszystkie wymienić.

Dziękuję za rozmowę i życzę Panu przede wszystkim zdro-
wia, sukcesów na niwie życia politycznego oraz spełnienia naj-
skrytszych marzeń.

Z Wójtem Gminy Gnojnik, Sławomirem Paterkiem
rozmawiała Helena Święch
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Po wyborach samorządowych przyszedł czas na wybory soł-
tysów i rad sołeckich, których kadencja jako organu doradczego 
wójta jest również czteroletnia. W niniejszym artykule chciał-
bym przedstawić przeszłość i teraźniejszość funkcji sołtysa.

Historia sołtysów w Polsce
Sołtysi są jedną z najstarszych instytucji państwa polskie-

go, już w średniowieczu sołtys był osobą postawioną przez 
feudalnego pana na czele wsi. Sołtysem mógł być szlachcic, 
mieszczanin lub chłop, a do jego praw należał: zbieranie czyn-
szu i przewodniczenie ławie wiejskiej w charakterze wiej-
skiego sędziego. Ponadto otrzymywał kilka łanów, na których 
mógł osadzać chłopów (powstawały folwarki sołtysie), party-
cypował w dochodach feudała ( 1/6 czynszów i 1/3 kar) i miał 
prawo posiadania jatek, młyna itp. Z drugiej strony miał obo-
wiązek konnej służby wojskowej.

Pozycja społeczna i ekonomiczna sołtysów w tym okre-
sie była stosunkowo mocna, mogli oni nawet konkurować ze 
średnio zamożną szlachtą. Z tego względu szlachta wymogła 
na królu Jagielle zmiany, na mocy których mogła wykupy-
wać sołectwa. Z biegiem czasu zrobiła to tak skutecznie, że 
w wiekach XV – XVII sołtysi stali się nadzorcami pańszczyź-
nianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W Polsce rozbiorowej 
i w okresie międzywojennym sołtys stał na czele najniższej 
jednostki podziału administracyjnego – gromady. W latach 
1954 – 1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami 
wsi a gromadzką radą narodową, po 1973 r. pośredniczył mię-
dzy mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem 
gminy.Sołtys obecnie

Obecną pozycję sołtysa określa ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, która w art.

36 stwierdza 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie 
jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność 
sołtysa wspomaga rada sołecka. 

 2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są 
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczo-
nej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa 
uprawnionych do głosowania. 

 3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funk-
cjonariuszom publicznym. Szczegółowe zapisy uprawnień 
sołtysa regulowane są w Statucie Sołectwa uchwalanym na 
podstawie art.35 ustawy o samorządzie gminnym przez radę 
gminy po konsultacji z mieszkańcami sołectwa. Zatem dzisiej-
sze kompetencje sołtysa wyglądają następująco:

*reprezentuje wieś na zewnątrz i zabiega tam o nasze /
mieszkańców/ sprawy,

* przewodniczy życiu wewnątrz sołectwa, zwołując i or-
ganizując zebrania wiejskie, posiedzenia rady sołeckiej i inne 
spotkania – narady, 

 * realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a tak-
że umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszersze-
mu kręgowi mieszkańców. 

 *gospodarzy wydzielonymi przez radę gminy środkami 
dla sołectwa /środki wiejskie, fundusz sołecki i inne/, inicjując 
prace społeczne celem zwielokrotnienia efektów posiadanych 
środków, *uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pra-

CO  MOŻE  SOŁTYS?
cach jej organów bez prawa do głosowania /gdy nie jest rów-
nocześnie radnym i sołtysem/, 

* dokonuje poboru podatków jako inkasent organu podat-
kowego – gminy.

Wymieniłem tylko podstawowe kompetencje sołtysa. Do-
bry sołtys cieszący się autorytetem, a takich w naszej gminie 
nie brakuje kompetencje ma takie, jakie sobie wypracuje, 
a więc sołtys potęgą jest i basta!

Wojciech Rzepa

Od autora
Najbardziej znanym w anegdotach sołtysem jest gospodarz 

Wąchocka – to indywidualna postać z dowcipów i opowiastek. 
Na jego cześć wzniesiono nawet pomnik w Wąchocku /woj.
świętokrzyskie /. W 1994 r. Wąchock odzyskał prawa miej-
skie, dlatego też mieszkańcy wymyślili postać Honorowego 
Sołtysa Wąchocka, który nadal jest wybierany. W załączeniu 
kilka dowcipów o sołtysie Wąchocka:

– Dlaczego w Wąchocku powiesiły się dwa konie? Bo im 
sołtys powiedział „Wiśta”!

– Gdzie się chowa koń sołtysa Wąchocka jak pada deszcz? 
Jak to gdzie? Pod dyszel!

– Dlaczego pies sołtysa zabił się o budę? Bo sołtys zamiast 
łańcucha założył gumę!

– Dlaczego sołtys Wąchocka o mało się nie utopił? Wrzucił 
peta do rzeki i chciał przydeptać, bo lubi porządek!

– Dlaczego sołtys otworzył nowe konto w banku? Bo stare 
było już puste!

– Dlaczego przed domem sołtysa w Wąchocku jest wielki 
dół? Bo sołtys robił sobie zdjęcie do pasa!

– Dlaczego nikt w Wąchocku już nie ogląda telewizji? Bo 
sołtys założył sobie żaluzje!

– Jak się wybiera sołtysa w Wąchocku? Puszcza się koło od 
żelaznego wozu z najwyższej górki i  w czyją chałupę trafi ten 
zostaje sołtysem No to dlaczego teraz w Wąchocku nie mają 
sołtysa? Bo koło trafiło w wygódkę i mają g…. nie sołtysa!

Wojciech Rzepa



WIEŚCI GMINNE

�

styczeń - lutyNr �(9�)��

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się 6 lutego 
w Gopsrzydowej wyłoniono nowego sołtysa wsi.  Gosprzydo-
wianie większością głosów postanowili powierzyć tę funkcję 
Dorocie Musiał – od kilku lat mieszkance przysiółka Podkoś-
cielne. Jest to osoba młoda, pełna pomysłów i chęci działania. 
Jak zapewniła pani sołtys, będzie troszczyć się o drogi i ich 
oświetlenie, przepusty, chodniki, chce również zadbać o życie 
towarzyskie i integrację mieszkańców wioski, zamierza rów-
nież pozyskiwać środki finansowe z programów unijnych. 
W niełatwej pracy wspierać ją będą członkowie rady sołeckiej 
– Monika Gajec, Magdalena Wnęk, Magdalena Pasek, Kazi-
mierz Serafin, Czesław Gruca, Ryszard Sumara, Jan Zaczyń-
ski, Jan Siepierowski i Józef Tekiela.

Dorota Musiał zastąpiła Kazimierza Serafina, który od 
1997 roku  sprawował funkcję sołtysa w Gosprzydowej. Swo-
je obowiązki traktował niezwykle poważnie. Interesował się 
każdym obszarem dotyczącym wioski. Jego działalność na 
przestrzeni kilkunastu lat zapisała się konkretnymi dokona-
niami, które pozostaną w tej miejscowości jako pomniki ak-
tywności i wielkiej troski sołtysa Kazimierza Serafina o „małą 
Ojczyznę”.

Wystarczy wybrać się na spacer przez wioskę, aby stwier-
dzić, że w ciągu tych ostatnich lat zupełnie zmieniła swoje 
oblicze. Centrum Gosprzydowej zyskało nowy wizerunek. 
Zabytkowy kompleks parafialny (kościół, dzwonnica, dom 
parafialny), okazały parking, centrum rekreacyjno–sportowe, 
rozbudowana, odnowiona szkoła, chodnik przy drodze po-
wiatowej, nowa droga w kierunku ławy – to wizytówka na-
szej małej miejscowości. Przez wszystkie przysiółki prowadzą 
drogi asfaltowe, zadbane i w miarę możliwości dobrze utrzy-
mywane zarówno w porze zimowej jak i letniej. 

Aktywność sołtysa Kazimierza Serafina sięgała różnych 
dziedzin życia naszej wioski. Jego działalność to nie tylko 
troska o wygląd centrum, o stan przystanków, dróg, przepu-
stów i rowów. To także wielkie zaangażowanie w zadania re-
montowe wykonywane przy kościele, dzwonnicy, a ostatnio 
przy sali parafialnej. To współpraca przy remoncie krzyży 
przydrożnych i zabytkowego grobu wieloletniego proboszcza 
w Gosprzydowej, założyciela szkoły podstawowej – ks. Piotra 

DOBRY GOSPODARZ

Ciszka. To wreszcie ogromne zaangażowanie w promowanie 
wioski, poprzez wspieranie inicjatywy opublikowania strony 
internetowej i wydania książki „Gosprzydowa – z dziejów 
wioski i parafii” oraz przez współorganizowanie imprez dla 
społeczności lokalnej – Dnia Babci i Dziadka, spotkań opłat-
kowych, gminnych uroczystości dożynkowych. To także ak-
tywna działalność w chórze parafialnym, radzie parafialnej 
i Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej.

Pan Sołtys wielką troską otaczał ludzi dotkniętych przez 
los. Ci, którym doskwierała bieda i ci, którym żywioł znisz-
czył dorobek życia – mogli liczyć na Jego zainteresowanie 
i pomoc – zarówno w pozyskiwaniu wsparcia z instytucji ze-
wnętrznych, jak i pomocy sąsiedzkiej, polegającej na zbiórce 
płodów rolnych czy pieniędzy. Nierzadko własnym ciągnikiem 
przemierzał wieś, gromadząc dary dla powodzian, dotkniętych 
klęską gradobicia, huraganu czy pogorzelców. Nie sposób po-
liczyć wszystkie godziny, przemierzone kilometry, wydeptane 
ścieżki, czas ofiarowany w służbie rodzinnej miejscowości. 
Znał każdy zakątek jak własną kieszeń. Rozumiał problemy, 
jakie się pojawiały, łagodził konflikty, cierpliwie i skutecznie 
zabiegał o pomyślne ich rozwiązanie. Z wielkim szacunkiem 
i życzliwością traktował wszystkich ludzi.

Trudno wymienić wszystkie zadania, jakie podejmował 
jako sołtys, radny, sąsiad. Za gorący patriotyzm i niezwykłe 
zaangażowanie w pracę społeczną dla dobra wioski z serca 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że panu Kazimierzowi nie za-
braknie sił i chęci, aby nadal pracować dla lokalnej społeczno-
ści jako radny Rady Gminy, członek Rady Sołeckiej, Rady Pa-
rafialnej i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej.

A nowej pani sołtys życzymy znakomitych pomysłów, sił 
i wytrwałości do ich realizacji, a także zrozumienia, życzliwo-
ści, wsparcia i wdzięczności mieszkańców.

Ewa PrusKazimierz Serafin gospodarzył 14 lat

Dorota Musiał – nowy sołtys z Gosprzydowej



WIEŚCI GMINNE

�

styczeń - luty Nr �(9�)��

Wzorem lat ubiegłych, 15 stycznia  mieszkańcy gminy 
Gnojnik spotkali się na wspólnym kolędowaniu. Organizato-
rem koncertu było Centrum Kultury w Gnojniku, które zadba-
ło o to, aby atrakcji  w tym dniu było wiele. Widownia w Do-
mu Strażaka w Lewniowej zapełniła się po brzegi a wśród za-
proszonych gości byli Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, 
przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał, radni, sołtysi 
i księża.

Wprowadzeniem w nastrój był występ młodzieży ze świe-
tlicy w Biesiadkach. Uczniowie szkoły podstawowej i gimna-
zjum przyjęli role poszczególnych państw Europy i opowie-
dzieli o tradycjach świątecznych kultywowanych na terenie 
swoich krajów. Następnie melodie tradycyjnych kolęd usły-
szeliśmy w wykonaniu działającej od 2007 roku orkiestry  dę-
tej z Gnojnika. Przybył również pan Jerzy Migacz z zespołem 
Fortis. „Bardzo cicha noc”, „Tak wiele dróg”, „Wśród nocnej 
ciszy”, „Lulajże Jezuniu” to utwory, które na ten dzień przy-
gotował Fortis, po czym mikrofon przekazano lewniowskiej 
scholi. Słowa pastorałek „Pastuszkowie, bracia mili”, „Światło 
z Betlejem”, „Gdzie jest nasze Betlejem” rozbrzmiały w sali 
Domu Strażaka. W dalszej kolejności scenę przejęli „Kolęd-

Pokłoniliśmy się Panu, zaśpiewali skocznie,
Teraz cicho odejdziemy, niech Dziecię odpocznie

nicy znad Uszwicy”, czyli grupa kolędnicza działająca przy 
świetlicy w Uszwi. Swoim programem  przypomnieli jak wy-
gląda tradycyjna kolęda, a ich łobuzerski diabeł narobił niema-
ło zamieszania wśród zgromadzonej publiczności. Wyjątkowy 
talent muzyczny zaprezentowali członkowie zespołu Holidays, 
wykonując utwory: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Wesołych 
Świąt”, „Mikołaj jedzie tu już”. W ich wykonaniu usłyszeli-
śmy również życzenia wesołych świąt zaśpiewane w trzech 
językach: polskim, angielskim i hiszpańskim. Działający przy 
świetlicy wiejskiej w Gosprzydowej zespół o nazwie Relax 
wystąpił jako ostatni spośród rozśpiewanych grup.  Na tego-
roczne „Spotkanie z kolędą” Relax przygotował  utwory: „O 
gwiazdo”, „Kolęda dla nieobecnych” i  „Dziecino słodka”.

Ukoronowaniem spotkania był występ grupy jasełkowej 
przygotowanej przez świetlicę wiejską w Lewniowej. Młodzi 
aktorzy przenieśli publiczność  na samo dno piekieł, czym do-
starczyli niemało emocji ale też dobrej zabawy. 

Choć na zewnątrz było zimno, w uszy szczypał mróz, na 
widowni panowała ciepła i rodzinna atmosfera podgrzewana 
dźwiękami pastorałek i kolęd.

Katarzyna Konicz

Katarzyna  Konicz i Adam Biel pełnili rolę konferansjerów

Mieszkańcy Uszwi chętnie biorą udział w lokalnych imprezach

„Kolędnicy znad Uszwicy”  dochowują wierności tradycjom

Niesforny diable zostaw wójta w spokoju!
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Podbili serca publiczności. 2 stycznia w Domu Strażaka 
w Uszwi po raz drugi odbyło się wspólne kolędowanie, w któ-
rym uczestniczyli mieszkańcy Uszwi i Zawady Uszewskiej. 
Było to już trzecie z kolei spotkanie z kolędą, gdyż pierwsze 
miało miejsce w świetlicy wiejskiej. Tegoroczną imprezę roz-
poczęła krótka scenka wigilijna przygotowana przez młodzież. 
Następnie wystąpili „kolędnicy znad Uszwicy” prezentując 
licznie zgromadzonej publiczności tradycyjny obrzęd kolędo-
wania. Był król Herod ze swymi żołnierzami nastający na  ży-
cie małego Jezusa, byli dostojni trzej królowie, śmierć i diabeł, 
który swoimi harcami wzbudził wiele emocji nie tylko u naj-
młodszych. Był Żyd z turoniem i dziad, których gra rozbawiła 
nawet największych ponuraków, był anioł napominający króla 
Heroda i wreszcie gwiazdor, który składał wszystkim nowo-
roczne życzenia. Po występie przyszedł czas na wspólne kolę-
dowanie, po czym odbył się koncert wokalno-instrumentalny. 
Dzieci i młodzież, uczący się gry na gitarach pod kierunkiem 
Jakuba Toty, wykonali polskie kolędy i pastorałki.

Dostali „Lipnicką Gwiazdę”. W malowniczej Lipnicy 
Murowanej co roku odbywa się Małopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”. Głównym celem impre-
zy jest kultywowanie i upowszechnianie ludowej tradycji ko-
lędowania. Z roku na rok liczba grup kolędniczych w każdej 
kategorii wiekowej rośnie.

22 i 23stycznia, podczas XXIX już przeglądu, tłumy wi-
dzów miały możliwość obejrzenia wspaniałych występów. 
W dwudniowej rywalizacji wzięło udział 10 grup dziecięcych, 
8 młodzieżowych i 9 dorosłych z powiatów: dąbrowskiego, 
bocheńskiego, tarnowskiego i brzeskiego. Łącznie przybyło 
ponad 350 kolędników.

Tego roku gminę Gnojnik mieli zaszczyt reprezentować 
po raz drugi „Kolędnicy znad Uszwicy”. Najwyższy poziom 
reprezentowały grupy dorosłe, z których aż 4 stanęły na po-
dium. Były to reprezentacje Uszwi, Śmigna, Gwoźdźca i Pleś-
nej. Zwycięskie grupy poza nagrodami otrzymały również 
kwalifikacje do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup 

Sukcesy „Kolędników znad Uszwicy”
Kolędniczych XXXIX Góralskiego Karnawału w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Warto dodać, że „Lipnicką Gwiazdę” w imieniu 
uszewskich kolędników odebrał sołtys wsi Stanisław Cebula, 
wcielający się w postać żołnierza. Wspomnianą zaś nagrodę 
przekazywała Pani Bożena Malaga-Wrona przedstawicielka 
głównego sponsora, a równocześnie była dyrektor Centrum 
Kultury w Gnojniku.

„W Bukowinie słychno śpiywanie i granie.
Karnawał sie zacon i kolyndowanie.”

Zdobyli III miejsce  i „brązową” rozetę góralską w Bu-
kowinie Tatrzańskiej!  XXXIX „Góralski Karnawał” jego hi-
storia sięga roku 1973. Wtedy to z inicjatywy Józefa Koszarka 
znakomitego bukowiańskiego tancerza, śpiewaka i poety, a za-
razem ówczesnego prezesa Domu Ludowego, przy współpra-
cy miejscowych działaczy kultury  po raz pierwszy zorganizo-
wano międzyregionalny, a w latach następnych Ogólnopolski 
Konkurs Grup Kolędniczych.

W piątkowe popołudnie 11 lutego „Kolędnicy znad Uszwi-
cy” wraz z rodzinami i przyjaciółmi wyruszyli po raz drugi by 
wziąć udział w konkursie. W czasie drogi  powtarzali swoje 
kwestie, ćwiczyli śpiew, aby jak najlepiej zaprezentować się 
przed widzami z całej Polski.

Kiedy utrudzeni długą podróżą pojawili się na scenie, swo-
ją grą rozbawili i zachwycili zgromadzoną na widowni pub-
liczność. Po występie i krótkim pobycie w Bukowinie wróci-
li do domu, by tam z niecierpliwością oczekiwać na wyniki. 
Niedzielne wiadomości potwierdziły wysoki poziom grupy, 
ponieważ według protokołu z posiedzenia Komisji Oceniają-
cej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych przyznano im 
3 miejsce wraz z „brązową” rozetą góralską. 

Lucyna Wnęk

Redakcja Wieści Gminnych gratuluje „Kolędnikom 
znad Uszwicy” odniesionych sukcesów i życzymy kolejnych.

Triumfowali na deskach lipnickiej sceny Trzecia lokata na szczeblu ogólnopolskim – ogromny sukces!!!
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W niedzielne popołudnie – 16 stycznia, Caritas z Biesia-
dek wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich,  zaprosili osoby star-
sze z Biesiadek i Żerkowa na wspólne kolędowanie do Domu 
Ludowego. Swoją obecnością zaszczycili nas: ksiądz kanonik 
Marian Przybyło, sołtys Ryszard Machał oraz liczna grupa osób 
starszych. Na początku grupa młodzieży ze świetlicy wiejskiej 
przygotowana przez instruktora Stanisławę Myszkę, przedstawi-
ła zwyczaje świąteczne obchodzone w różnych krajach. Później 
rozpoczęło się wspólne kolędowanie, do którego na akordeonie 
przygrywał Marian Piekarz. Wszyscy ochoczo śpiewali i bie-
siadowali a dobrym podsumowaniem wydarzenia jest wiersz, 
który specjalnie na tę okazję napisała pani Zofia Cięciwa:

Bogu dziękujemy, że my starsi wiekiem
W zacnym towarzystwie naszych Księży tuśmy się spotkali
Byśmy wszyscy razem kolędy śpiewali.
Jesteśmy w Domu Ludowym
Gdzie nas mieści duża sala, okazała
Która przeżyła wiele wesel i uroczystości
I nadal piękna i dostojna została.
Gdyby właśnie o te salę
Pan sołtys Machał nie dbał
To by nas tu nie było, a sala byłaby jako pustostan.
Panie z Caritasu na czele z Panią Terenią
Dziś tu nas zaprosiły
Gdzie nam tu zebranym pobyt jest ogromnie miły.
Smakuje nam bardzo kawa i herbatka

Zaśpiewajmy kolędę małemu Jezusowi

Bo takie spotkanie
To bardzo rzadka gratka.
Za zorganizowanie nam spotkania
Szczerze dziękujemy
Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
z serca winszujemy.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyjęli zapro-

szenie i przybyli na spotkanie oraz wszystkim którzy społecz-
nie pracowali na rzecz społeczności lokalnej.

Bernadeta Witek

25 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Gosprzydowej odbyło się kolejne już Spotka-
nie Noworoczne. Uroczystość zorganizowano we współpracy 
z Radą Rodziców i radą sołecką wsi. Wśród zaproszonych go-
ści byli babcie i dziadkowie uczniów młodszych klas oraz oso-
by samotne, mieszkające na terenie wsi. Dzieci przygotowały 
ciekawy program artystyczny oraz układy taneczne we własnej 
organizacji i bogatej oprawie plastycznej. Młodzi artyści urze-
kli gości talentem i wyobraźnią. Starsi uczniowie przedstawili 
pełne humoru jasełka. Nie zabrakło w nich aluzji do współ-
czesności. Pasterze przeistaczali się w agentów ochrony, bro-
niących Dzieciątko przed Herodem. Gorący aplauz widowni 
sprawił małym aktorom radość i satysfakcję. Dyrektor szkoły 
Tadeusz Kowalczyk wyraził podziękowania za przygotowanie 
tej uroczystości Radzie Rodziców, a przybyłym gościom zło-
żył noworoczne życzenia. Głos zabrał również sołtys wsi Ka-
zimierz Serafin. Dzieci obdarowały wszystkich gości drobny-
mi upominkami. Przy kawie toczyły się rozmowy, powracały 
wspomnienia. Jak co roku był to radosny i niezapomniany dla 
nas wszystkich dzień. 

Małgorzata Jarosińska-Dubiel.

Magiczne
wspomnienie świąt

Miło spędzone popołudnie 

Gości powitał dyrektor Tadeusz Kowalczyk

Wspólne chwile na długo pozostają w pamięci 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku kontynuuje 
akcję „Adopcja na odległość”. Dzięki naszej hojności kolejne 
już dziecko z Afryki może chodzić do szkoły, pogłębiać swoją 
wiedzę i lepiej przygotowane wejść w dorosłe życie.

A wszystko zaczęło się prawie 6 lat temu. Salezjański 
Ośrodek Misyjny zwrócił się wówczas z prośbą o duchowe 
i materialne „zaadoptowanie” dziecka ze Sri Lanki. Kraj ten 
dotknięty został wtedy straszną katastrofą  –  tsunami.

Dokładnie 14 marca 2005 roku na posiedzeniu rady peda-
gogicznej podjęto temat, a już tydzień później podczas szkol-
nego apelu sprawa zreferowana została uczniom. Wszyscy 
pełni zapału przystąpili do pomocy. Dzięki naszemu wsparciu, 
czyli kwartalnym wpłatom, przez sześć lat uzbieraliśmy i prze-
kazaliśmy na konto adopcyjne kwotę 3.600 zł.

Naszym głównym źródłem dochodu były organizowane 
kiermasze i akcje charytatywne. „Produkowano” więc i sprze-
dawano kartki świąteczne oraz okolicznościowe np. z okazji 
Dnia Matki i Ojca, Walentynek. Były aukcje prac „Upominek 
dla Mamy”, sprzedawano posążki gliniane, misternie wydzier-
gane pisanki, stroiki wielkanocne.

Od dwóch lat koło dziennikarskie redaguje szkolną gazet-
kę „Echo szkoły”, i tutaj pieniądze pozyskane ze sprzedaży 
pisemka, również trafiają na konto akcji adopcyjnej.

Aby cała ta akcja się powiodła, swój czas, zdolności 
i umiejętności poświęcają wszyscy, zarówno uczniowie, na-
uczyciele, jak i rodzice.

Ostatni kiermasz, zorganizowany przed świętami Bożego 
Narodzenia, cieszył się ogromnym powodzeniem. Wachlarz 
oferty wystawienniczej był bardzo szeroki. Były różnego 
rodzaju aniołki: papierowe, materiałowe, filcowe, gipsowe, 
gwiazdki, stroiki, choinki, wieńce adwentowe, do koloru, do 
wyboru. Były też ciasteczka upieczone przez jedną z mam.

Aby ludziom
radość nieść

Taka inicjatywa powstała w świetlicy wiejskiej w Go-
sprzydowej. Wraz z młodzieżą postanowiliśmy odwiedzić Sa-
marytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II „Dom Pogodnej 
Jesieni” w Zakliczynie. W niedzielne popołudnie 16 stycznia 
udaliśmy się busem (15-osobową grupą), aby złożyć życzenia 
noworoczne i wraz z podopiecznymi wyżej wymienionego 
ośrodka zakolędować. Wspólnie z nami udał się tam również 
proboszcz ks. Krzysztof Klimczak, gdyż większość młodzieży 
należy do grupy apostolskiej działającej przy naszej parafii. 
W ośrodku, w którym przebywa obecnie 60 osób, zaśpiewa-
liśmy kolędy oraz pastorałki bożonarodzeniowe. O radości, 
jakiej doznali Ci starsi ludzie, świadczyły brawa oraz łzy 
wzruszenia, które można było dostrzec na ich twarzach. Oka-
zało się, że wśród publiczności przebywały osoby z Gnojnika 
oraz z Gosprzydowej. Na zakończenie ks. proboszcz udzielił 
wszystkim obecnym błogosławieństwa.

Maria Mróz

Pomagam – nie jestem obojętny!

Koordynacją całej akcji w szkole zajmuje się pani Monika 
Holik.

Już dzisiaj dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory 
wspierali „Adopcję” i prosimy o jeszcze więcej. Przyłączyć 
może się każdy, kto znajdzie się w progach naszej szkoły. Na 
szkolnym korytarzu na I piętrze jest skarbonka, gdzie można 
wrzucać datki. Naszym kolejnym podopiecznym jest chłopiec 
z Kamerunu, z misji Ebolowa. Potrzeby tej misji i jej podob-
nych są ogromne. 

Dlatego, w naszym postępowaniu, kierujmy się myślą 
Georgesa Bernanosa: „Swoją radość można znaleźć w radości 
innych, to właśnie jest tajemnicą szczęścia”.

Ewa Jarosz

Dziewczęta chętnie angażują się do pomocy

Zapraszamy do lektury!
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Takie hasło w tym roku powitało wszystkich seniorów, 
którzy przyjęli zaproszenie od swoich wnuków i razem z ni-
mi spędzili w  szkole w Lewniowej niezapomniane chwile. 
Dziadkowie jak zwykle nie zawiedli, szkolna sala była za-
pełniona po brzegi. Po ciepłym przywitaniu przez samorząd 
uczniowski na scenie pojawiły się przedszkolaczki z progra-
mem słowno-muzycznym skierowanym do babć i dziadków. 
Równie wzruszająco przemawiały dzieci z zerówki a słowa 
często powtarzane: „Babciu droga, babciu to wszystko dla Cie-
bie... Babciu droga, babciu bardzo kocham Ciebie...” wyciska-
ły łzy szczęścia w oczach przybyłych. Bardzo ciekawy występ 
zatytułowany „Familiada” przedstawiła klasa V. Rywalizacja 
babć z dziadkami, w role których wcieli się uczniowie, rozba-
wiła publiczność do łez. Klasy III i IV przygotowały wiązankę 
piosenek ze specjalną dedykacją dla swoich babć i dziadków. 
Szkolna grupa taneczna wytańczyła dla nich gorące rytmy a na 
koniec dzieci z I klasy zaprosiły swoje babcie i dziadków do 
rock&rolla, a że własnemu wnukowi niczego się nie odmawia 
na scenie zrobiło się gorąco. Po części artystycznej dyrektor 
szkoły zwrócił się do obecnych, dziękując im za tak liczne 
przybycie i zaprosił na tradycyjny posiłek.

Oczywiście nie zapomniano o najstarszej babci we wsi. 
Jak co roku babcię Jadzię odwiedziła delegacja. Uczniowie 
składając życzenia  wręczyli jej piękny bukiet kwiatów. Bab-
cia była tak wzruszona i pełna wdzięczności, że prosiła, aby 
na łamach Wieści Gminnych umieścić podziękowania, co też 
niniejszym czynimy. 

Bogumiła Sacha

Choć na dworze duży mróz, Babcię, Dziadka kochamy i już!

Pod koniec stycznia w Centrum Medycyny Rodzinnej od-
było się integracyjne spotkanie pokoleniowe. Ogromny wkład 
w przygotowanie imprezy włożyli  seniorzy z Klubu „Wrzos”, 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Gnojniku oraz dyrek-
tor Centrum Medycyny Rodzinnej Ewa Lambert i szef PCPR 
w Brzesku – Stanisław Lambert. W przedsięwzięcie zaangażo-
wani byli podopieczni WTZ  w Zawadzie Uszewskiej z opie-
kunami. Osoby, które widziały ich popisy aktorskie, wiedzą, 
ile serca i chęci włożyły dzieci w swoją grę aktorską. Krót-
kie scenki, przedstawiające Maryję z Dzieciątkiem i Józefem 
w otoczeniu dorodnych aniołów  przeplatane były pięknymi 
kolędami. Koncert ten zachęcał do rozmyślań i pochylenia się 
nad drugim człowiekiem. Po koncercie młodzi artyści usłysze-
li wiele słów uznania  ze strony przybyłych gości. Najwięk-
szą niespodzianką była wizyta mocno spóźnionego świętego  
Mikołaja, który przydźwigał worek słodyczy. Jego pojawienie 
wywołało na twarzach dzieci i dorosłych wielką radość, a swo-
je spóźnienie tłumaczył brakiem śniegu. Z dalekiej Laponii 
przybył pieszo. Dodatkową atrakcją spotkania była dyskoteka 
z ciekawymi konkursami i nagrodami.

Śmiało można powiedzieć, że organizatorzy podjęli godną 
pochwały inicjatywę.

Helena Święch

Spotkanie integracyjne

Dziadku kochany jak dobrze, że cię mamy

Wiersze dla tych, którzy najbardziej kochają

Spotkanie integracyjne
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 Tegoroczne ferie zimowe organizowane były w  świetli-
cach wiejskich, istniejących na terenie Gminy Gnojnik. Zaję-
cia trwały dwa tygodnie i prowadzone były zgodnie z zapla-
nowanym programem, przy wsparciu finansowym Centrum 
Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku. 
Celem zimowiska było zorganizowanie aktywnego i optymal-
nego wypoczynku dzieciom i  młodzieży szkolnej podczas fe-
rii zimowych. Współczesny świat niesie ze sobą wiele niebez-
pieczeństw, czyhających w szkole, w domu i w czasie zabawy, 
a ich skala ciągle rośnie. Z myślą o podopiecznych organizato-
rzy zimowiska przygotowali pogadanki z osobami, które padły 
ofiarą nałogów. Ważnym elementem zimowego wypoczynku 
było  uświadomienie uczestnikom  zagrożeń spowodowanych 
zażywaniem narkotyków, piciem alkoholu i paleniem papiero-
sów. Organizatorzy zadbali również o dobrą zabawę uczestni-
ków zimowiska. Dzieci szkolne miały okazję skorzystać z wy-
jazdu do kina. Prowadzone były  gry i zabawy integracyjne; 
karaoke i kalambury. Humor nikogo nie opuszczał. Niektórzy 
mieli okazję popisać się swoimi talentami. Wśród licznych 
konkursów najważniejszy okazał się konkurs plastyczny pod 

Ukazać piękno i uczulić na zło
hasłem: „Używki wciągają i zabijają”. Ogromnym powodze-
niem  cieszyły się zabawy ruchowe  w  hali sportowej Publicz-
nego Gimnazjum w  Gnojniku, ale wielką atrakcją dla uczest-
ników były dyskoteki.

W trosce o rozwój zainteresowań związanych z kultu-
rą i twórczością ludową na zajęciach feryjnych gościli także 
twórcy rękodzieła ludowego. Na zaproszenie organizatorów 
do świetlicy wiejskiej w Gnojniku przybyła: tkaczka kilimów 
– Maria Gazda z Gosprzydowej oraz Zofia Hebda – hafciarka 
i koronczarka z Biesiadek, która swoimi żartami rozśmieszała 
uczestników zimowej przerwy. 

Pieczę nad sprawnym przebiegiem zimowiska pełniły 
instruktorki świetlic wiejskich w: Biesiadkach, Gosprzydo-
wej, Lewniowej, Uszwi, Zawadzie Uszewskiej i w Gnojniku. 
W tym roku  w organizację  zimowiska w Gnojniku  włączyły 
się dwie wolontariuszki, Ewa  Strzesak  z Gnojnika i Patrycja 
Serafin z Lewniowej. Gimnazjalistki  doskonale radziły sobie 
z prowadzeniem gier, konkursów i zabaw, dzięki czemu przy-
czyniły się do atrakcyjnego przebiegu tegorocznych ferii. 

Helena Święch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku wspólnie z partnera-
mi Gminą Czchów i Gminą Iwkowa w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010  
kontynuował realizację projektu systemowego pn „Jesteśmy najlepsi”, współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt zakłada pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, 
jak również zatrudnionym. Celem projektu jest wzmocnienie psychiczne, 
zwiększenie samooceny, poczucia własnej wartości i motywacji do działa-
nia. Istotne jest tu także wyposażenie w podstawowe kompetencje społeczne, 
zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania codziennych 
problemów, zwiększenie sprawności w zakresie poruszania się po rynku pra-
cy, wyposażenie w kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz uwrażliwienie 
osób z otoczenia na problemy swoich bliskich, sąsiadów i znajomych.

Osiągnięcie powyższych celów było możliwe poprzez poradnictwo za-
wodowe oraz organizację kursów specjalistycznych dających konkretne kwa-
lifikacje zawodowe i umiejętności.

W 2010 roku taką pomocą zostało objętych 16 kobiet (12 bezrobotnych, 
3 nieaktywne zawodowo, 1 zatrudniona). W  ramach Programu Aktywności 
Lokalnej uczestniczki skorzystały z warsztatów kompetencji społecznych – 20 
godz., doradztwa zawodowego – 18 godz. oraz z kursów specjalistycznych:

80 godz. kursu opiekunki osób starszych i dzieci,
80 godz. kursu dotyczących kadr i płac,
30 godz. kursu florystycznego,
50 godz kur.su mała przedsiębiorczość.
Ponadto w ramach projektu uczestniczki projektu „Jesteśmy najlepsi” 

skierowane zostały na badania profilaktyczne oraz otrzymały zasiłki celowe.

Podsumowanie realizacji projektu
pn „Jesteśmy najlepsi” �0�0 w Gnojniku

Podejmowanie działań wobec precyzyjnie określonej grupy docelowej 
zostało uzupełnione o działania o charakterze środowiskowym. Realizowa-
ne wydarzenia obejmowały swoim zasięgiem daną kategorię ludzi (osoby 
młode, osoby starsze) lub dany obszar działania (gmina, 3 gminy). Działania 
te były szansą na „wyciągnięcie ludzi z domu” oraz aktywną walką z postę-
pującą izolacją ludzi.

W ramach przedsięwzięcia dofinansowane zostały dwie duże imprezy 
środowiskowe „Dni Gminy Gnojnik” oraz „Dożynki”. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się „Spotkania Czwartkowe”, których celem było pobu-
dzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych poprzez promowanie działalności 
literackiej i artystycznej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia możliwe było 
zorganizowanie wielu wydarzeń i działań, których odbiorcami były dzieci. 
Do nich zaliczamy: półkolonie, kursy językowe (angielski, niemiecki). W ra-
mach działań środowiskowych zorganizowanie zostały dyżury ze specjali-
stami: logopedą oraz psychologiem. Działania te znalazły pozytywny odzew 
wśród mieszkańców gminy Gnojnik. Poradami specjalistów zostały objęte 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz gimnazjaliści. 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane 
w realizację projektu na jego różnych etapach. Wsparcie i pomoc, jakie otrzy-
maliśmy były dla nas bardzo cenne, umożliwiło osiągnięcie założonych ce-
lów projektu. Uczestnikom programu pragniemy podziękować za wytrwałość 
i chęć uczestniczenia w projekcie i życzyć powodzenia w dalszych działaniach.

W 2011 roku zapraszamy kolejne osoby do wzięcia udziału w projekcie 
„Jesteśmy najlepsi”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja rozpoczy-
na się w miesiącu lutym i potrwa do końca marca. Zapisy dokonywane są 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku

Renata Topolska
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W niedzielę 6  lutego na hali sportowej w Gnojniku od-
był się Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta 
Gminy Gnojnik. Wydarzenie to dla wielu młodych ludzi oka-
zało się atrakcyjnym sposobem na spędzenie wolnego cza-
su. Bo trudno o lepszy sposób na poprawę nastroju niż duża 
dawka dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji podczas zawodów 
sportowych. 

Do turnieju zostało zgłoszonych 12 drużyn: Wójtówka, 
Galaxy, Z Gór My Syny, Groszek, Lewniowa, Gosprzydo-
wa, Oknodrewal Uszew, Lambada, CMC, White Blue Uszew, 
Srebrne Kojoty, Harpagan. Każda drużyna była dobrze przy-
gotowana i nastawiona na zwycięstwo.

Turniej rozpoczął się od spotkania kapitanów drużyn, pod-
czas którego wylosowali oni odpowiednie grupy i ustalili za-
sady rozgrywek. Następnie wójt Sławomir Paterek przywitał 
zawodników oraz liczną publiczność. Wbrew stereotypom, 
trybuny zapełniły się pięknymi kobietami, wytrwale dopingu-
jącymi swoich faworytów.

W końcu przyszedł czas na rozpoczęcie zawodów. 
12 drużyn, 20 meczy, a emocji nie było końca. Każdy wal-

czył o wejście do kolejnego etapu. Były porażki i zwycięstwa. 
Każdy starał się z całej siły, ale przechodzili tylko ci najlepsi 
lub ci, którzy mieli więcej szczęścia. Nie obyło się bez kłótni 
oraz drobnych kontuzji, jednak cały czas nad bezpieczeństwem 
zawodników czuwał ratownik medyczny. Był również sędzia 

Sportowa Niedziela

piłkarski, który pilnował przestrzegania zasad gry i trzymał 
w ryzach nazbyt rozentuzjazmowanych uczestników.

W końcu dobrnęliśmy do wielkiego finału, gdzie dwie 
najlepsze drużyny: CMC oraz Lambada z Gnojnika zmierzy-
ły się ze sobą w ostatnim starciu. Początkowo mecz przebie-
gał spokojnie i obie drużyny szły „łeb w łeb”. Kiedy drużyna 
CMC prowadziła wynikiem 4: 2, wydawało się, że ich kibice 
mogą  już zacząć świętować. Jednak gra trwała do ostatniego 
gwizdka i w ostatecznym rozrachunku, wynikiem 5: 4 Lam-
bada pokonała zespół CMC, któremu przypadło drugi miej-
sce. Radości drużyny z  Gnojnika nie było końca. Nastał też 
długo oczekiwany moment wręczenia nagród. Trzy najlepsze 
drużyny otrzymały komplety getrów sportowych. Były rów-
nież puchary, statuetki dla najlepszego strzelca i najlepszego 
bramkarza  oraz piłka, ufundowane przez Wójta Gminy Gnoj-
nik Sławomira Paterka, który również zaszczycił nas swoją 
grą, będąc zawodnikiem drużyny Oknodrewal Uszew. Puchar 
za 3 miejsce zajęła drużyna Galaxy z Gnojnika. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Rafał Lis, będący zawodnikiem 
drużyny z Lewniowej, a najlepiej strzelał Łukasz Robak.

Zawody nie odbyłyby się bez pomocy wójta a także spon-
sorów, wśród których należy wymienić: sklep Groszek, Krespo 
Metaloplastykę – Cebula Arkadiusz, Auto Zelek, Hurtownię 
Spożywczo-Przemysłową Grzegorz Wrona, Zakład Stolarski 
Andrzej Święch. Pomocną dłonią służył także ks. Piotr Bar-
czyk. Chcemy wszystkim podziękować za wkład w organiza-
cję turnieju, a zawodnikom za zdrową rywalizację i sportowe-
go ducha walki. Mamy nadzieję na zrealizowanie kolejnych 
tego typu turniejów, gdzie znów każdy będzie mógł pokazać, 
na co go stać, a przy tym dobrze się bawić. 

Organizatorzy Kamil Kuras, Piotr Święch

Spotkanie integracyjne

I miejsce i puchar wójta jest nasz

Dzikie drużyny gotowe do walki

Nagrody wręczał wójt gminy Gnojnik, Sławomir Paterek
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Szachy doskonale kształtują pozytywny charakter mło-
dego człowieka, rozwijają koncentrację. W gminie Gnojnik 
pierwsze miesiące zimy są okresem wytężonej pracy dla sza-
chistów tych maluczkich i dorosłych, tych z posiadanymi ka-
tegoriami szachowymi i amatorów. W sobotę 12.02.2011 roku 
w świetlicy wiejskiej Centrum Kultury w Gnojniku odbyły się 
Gminne Mistrzostwa Szachowe  o czarnego konia. Rozgrywki 
odbywały się  systemem szwajcarskim  kontrolowanym  na 
dystansie 7 rund. Prawo do gry mieli tylko mieszkańcy Gmi-
ny Gnojnik. O miano najlepszego szachisty walczyło 31 za-
wodników z Gosprzydowej, z Gnojnika i z Uszwi. Mistrzem 
gminy został Stanisław Mróz z Gosprzydowej, który króluje 
w Gminie już po raz trzeci z rzędu i tym samym rzeźba czar-
nego konia stała się jego własnością. Wicemistrzem Gminy 
został Piotr Legutko z Uszwi. Na trzecim miejscu uplasował 
się Jakub Brzeski z Uszwi. Czwarte miejsce zajął Kazimierz 
Zabrzański z Uszwi. Piąte miejsce przypadło Urszuli Mróz 
z Gosprzydowej, szóste zajął Daniel Wąs z Gosprzydowej, na 
7 uplasował się Dominik Pasek z Uszwi, na ósmym znalazł się 
Przemysław Kulas z Gosprzydowej, a na dziewiątym Daniel 
Pasek z Uszwi. Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Jacek 
Kowalczyk z Gnojnika a najstarszym Kazimierz Zabrzań-
ski z Uszwi. Gminny turniej to przedsmak tego co czeka nas 
w ostatni weekend lutego. Wówczas 26 i 27 lutego rozegrany 
zostanie XV Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Szacho-
wy o Czarnego Konia. Już od piętnastu lat dni te wiążą się 
z ogromnymi emocjami, a przypomnijmy, że w rozgrywkach 
szachowych na rozkojarzenie i stres  miejsca nie ma. Nieła-
two jednak skupić się na kolejnych ruchach na szachownicy, 
wiedząc, że na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Naj-
wyższym trofeum niezmiennie jest Czarny Koń i to on co roku 
przyciąga tłumy najlepszych szachistów z kraju i z zagranicy. 
Gracze, zebrani w Gnojniku, reprezentują przeróżne kluby 
i kategorie szachowe, jednak podczas przerw wszyscy inte-
grują się przy gorącym, tradycyjnym już bigosie.

W tych dniach  zawodników i kibiców szachowych czeka-
ją ogromne emocje. Będzie o co walczyć. Oprócz głównego 
trofeum tj. Czarnego Konia dla seniorów i źrebiątka dla ju-
niorów, będzie do wygrania więcej cennych nagród. Trzeba 
podkreślić, że od wielu lat ten turniej jest turniejem otwar-
tym. Tym samym  o wspaniałe konie,  rzeźbione w drewnie 

Szachy na gorąco

przez tutejszego  rzeźbiarza Czesława Gazdę i inne znakomite 
nagrody mogą walczyć wszyscy bez względu na  przynależ-
ność  klubową, posiadane kategorie szachowe, czy też miejsce 
zamieszkania. Szczegółowych informacji dotyczących tego 
prestiżowego turnieju udzielają organizatorzy. Z jego regula-
minem można się również zapoznać na stronie internetowej 
Centrum Kultury w Gnojniku  www.ck.gnojnik.pl.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Warto pochwalić się sukcesami młodziutkich utalentowa-
nych szachistów ze szkoły w Gosprzydowej, której szefuje dy-
rektor Tadeusz Kowalczyk. Uczniowie tej szkoły w osobach: 
Kamil Wadowski  w kategorii chłopców i Gabriela Cięciwa  
w kategorii dziewcząt  zdobyli  dwa II miejsca. Ta dwójka uzy-
skała awans do Mistrzostw  Szachowych na szczeblu Mało-
polski w Olkuszu. Nietrudno dziwić się sukcesom młodzików, 
kiedy spojrzy się na trenera. Mowa tu bowiem o panu Tade-
uszu, który w gminie znany jest jako wielki miłośnik szachów 
i nazywany jest ojcem gminnych tytułowanych szachistów.  

Pamiątkowe zdjęcie – liderzy, wyróżnieni i organizatorzy

Trzykrotny Mistrz Gminy Stanisław Mróz z Gosprzydowej odbiera nagrodę

Zacięta walka pomiędzy najstarszym i najmłodszym zawodnikiem
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Zbliża się powoli wspaniała uroczystość beatyfikacji wielkiego 
Polaka, Jana Pawła II. Jednym z ważnych zadań jest dla nas ciągłe po-
znawanie jego nauki, słów, które wypowiedział i które zapisał. Dlatego 
też chcę poniższe refleksje oprzeć na słowach Jana Pawła II, jakie na 
temat szczęścia małżeńskiego i rodzinnego zawarł w swoim nauczaniu. 

Pośród wielu dróg ludzkiego życia rodzina jest drogą pierwszą 
i z wielu względów najważniejszą. Normalnie każdy z nas przycho-
dzi na świat w rodzinie i z rodziną w ten świat wchodzi. Rodzina jest 
wspólnotą najpełniejszą, wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety, jako 
małżonków, rodziców oraz dzieci i krewnych. 

Pierwszym filarem szczęścia rodzinnego jest małżeństwo, czyli 
komunia osób.

Bóg, stwarzając mężczyznę i niewiastę, obdarował ich wzajemnie 
sobą. Kobieta dana jest mężczyźnie, ażeby mógł zrozumieć siebie, 
i wzajemnie mężczyzna jest dany kobiecie w tym samym celu. Czło-
wiek potrzebuje więzi międzyosobowych, sięgających głęboko do 
jego wnętrza, wyrażających bezinteresowny dar z siebie. Fundamen-
talne znaczenie mają właśnie relacje powstające w rodzinie pomiędzy 
małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Czytamy w Biblii: 
„Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się 
ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). W ro-
zumieniu biblijnym słowo „ciało” oznacza całą osobę. Małżonkowie 
tworzą nie tylko wspólnotę ciał, ale prawdziwą jedność osób. W mi-
łość małżeńską wchodzą wszystkie elementy osoby: impulsy ciała 
i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość 
ta zmierza do tego, by było nie tylko jedno ciało, lecz też jedno ser-
ce i jedna dusza. Dzięki obecności Chrystusa, płynącej z zawartego 
sakramentu małżeństwa, każda rodzina może zbudować taką miłość. 
Jednak trzeba, aby małżonkowie stali się bezinteresownym darem 
z siebie samych, bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych 
ograniczeń. Miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszla-
chetniana, doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspie-
ranie się wzajemne w chwilach trudnych. Prawdziwa miłość staje się 
źródłem siły i wierności małżeńskiej. Płciowość, przez którą męż-
czyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie w aktach małżeńskich, 
nie jest zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy całej osoby. 

Drugim filarem szczęścia rodzinnego jest nierozerwalność – być 
razem aż do śmierci.

W naszych czasach wielu ludzi uważa za trudne lub niemożli-
we wiązanie się z jedną osobą na całe życie. Inni zaś mają poglądy 
wypaczone przez kulturę odrzucającą nierozerwalność małżeństwa 
i ośmieszającą zobowiązanie małżonków do wierności. Tym wszyst-
kim trzeba przypominać radosne orędzie o bezwzględnie wiążącej 
mocy miłości małżeńskiej, która dzięki Chrystusowi znajduje swój 
fundament i swoją siłę. Ludzka miłość „aż do śmierci” musi się głę-
boko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca nas umiłował. 
Przecież dar osoby ze swojej istoty jest trwały i nieodwołalny. 

W przysiędze małżeńskiej narzeczeni nazywają siebie imieniem 
własnym: „Ja... biorę ciebie... za żonę – za męża – i ślubuję [...], że 
cię nie opuszczę aż do śmierci”. Sakrament małżeństwa jest źródłem 
moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje 
sprostali swym ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie 
dali się uwieść żadnej modzie. Trzeba jednak wytrwale współpraco-

PROSZĘ, WEŹ SOBIE TO DO SERCA!
O filarach szczęścia rodzinnego

wać z łaską sakramentu małżeństwa, trzeba stale tę łaskę odnawiać. 
Przez dar i ofiarę z siebie, jak też przez trudności, których nie da się 
uniknąć, małżeństwo i rodzina buduje się i umacnia. 

Trzeci filar szczęścia rodzinnego to dzieci, czyli owoc miłości.
Małżonkowie są wezwani do tego, by stawać się rodzicami. To 

piękne powołanie, wielka godność, ale i odpowiedzialność. Dając ży-
cie dziecku, rodzice mają mu przekazać to, co mają najlepszego w cie-
le i duszy. Każde dziecko jest darem Boga. jest to niekiedy trudny dar 
do przyjęcia, ale zawsze bezcenny. Dziecko nigdy nie jest intruzem 
ani agresorem. Świat zamieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie 
znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczę-
tym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby 
też małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny 
i kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to, że miłość nie liczy się 
w ludzkim życiu, że została zupełnie zapomniana wielka godność 
człowieka, jego prawdziwe powołanie i ostateczne przeznaczenie. 
Czwarte przykazanie skierowane do dzieci: „Czcij ojca i matkę”, od-
nosi się także do rodziców i stanowi wezwanie: „Bądź godny imienia 
ojca, bądź godna imienia matki!” Rodzice w pierwszym rzędzie mają 
prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci. Nie mogą dać się 
zwieść pokusie zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków ma-
terialnych za cenę czasu i uwagi, które są im potrzebne. Aby obronić 
dzieci przed demoralizacją i pustką duchową trzeba otoczyć je ciepłem 
miłości rodzicielskiej i dawać im przykład życia chrześcijańskiego. 

Czwartym filarem szczęścia rodzinnego jest duchowość, która 
daje siłę do walki o szczęście. Nie trzeba lękać się żadnych zagro-
żeń, bowiem Boże moce są niepomiernie większe od wszelkich trud-
ności. Niepomiernie większa od zła, które zakorzeniło się w świecie 
jest moc Sakramentu Pojednania. Niepomiernie większa od zepsucia, 
któremu ulega świat jest Boska moc Sakramentu Bierzmowania i nie-
pomiernie większa jest nade wszystko moc Eucharystii. Tak jak mał-
żonkowie, rodzice i rodziny spotykają się przy posiłkach i są sobie 
bliscy, tak Chrystus jest bliski nam – jest Emmanuelem, Bogiem z na-
mi. Nie ma innej mocy, przez którą rodzice mogliby wychowywać 
swoje dzieci, jak wychowawcza moc Eucharystii, która potwierdziła 
się przez pokolenia i stulecia. Tylko modląc się wspólnie z dziećmi, 
ojciec i matka, zstępują w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, któ-
rych nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe. Dom w Na-
zarecie jest dla rodzin chrześcijańskich prawdziwą szkołą Ewangelii. 
Każda chrześcijańska rodzina może uczyć się od Świętej Rodziny 
z Nazaretu takich cnót ewangelicznych, jak: skupienie i modlitwa, 
wzajemne zrozumienie i szacunek, osobista dyscyplina i wspólna 
asceza, duch ofiary, praca i solidarność. 

Prawdziwe szczęście zawsze kosztuje wiele wysiłku i ciągłej tro-
ski. Nie jest to trud ponad siły, lecz według możliwości człowieka. 
Tym bardziej, że w zabieganiu o szczęście mamy po swej stronie Boga 
z Jego łaską i Matkę Najświętszą z Jej opieką i wstawiennictwem. 

Jan Paweł II wołał: „Poprzez rodziny przebiega przyszłość czło-
wieka [...] Od nich zależy przyszłość Polski. Maryjo! Pomóż nam od-
budować polską rodzinę”. Dołączmy się do tej modlitwy i zatroszcz-
my się o szczęście rodzin, w których żyjemy.

Ks. Marian Zapiór
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14 lutego to dzień, który nieodłącznie kojarzy się z zako-
chaniem, czerwonymi serduszkami i miłosnymi wyznania-
mi. Walentynki wpisały się w naszą kulturę i wszelka obro-
na przed tą informacją będzie raczej mało skuteczna. Zresztą 
przed czym tu się bronić? Miłość – wbrew temu, co twierdził 
Mickiewicz – jest pięknym stanem. Aby o tym przekonać 
mieszkańców Biesiadek, Biblioteka Publiczna oraz Świetlica 
Wiejska w Biesiadkach zorganizowały koncert pt. W rytmie 
miłości. Impreza odbyła się 13 lutego w niedzielne popołu-
dnie w Domu Ludowym w Biesiadkach. I choć motywem 
przewodnim wydarzenia miała być muzyka miłosna, nie mo-
gło zabraknąć ani poezji ani krótkich, zabawnych insceniza-
cji, obrazujących formy wyznawania uczuć czy etapy miłości 
(zwłaszcza tej małżeńskiej). Śmiech i brawa rozlegające się na 
Sali były niekwestionowanym dowodem na to, że poruszane 
tematy były bliskie naszym widzom.

Niekwestionowanymi gwiazdami wydarzenia byli młodzi 
aktorzy i wokaliści, którzy zaprezentowali nieznane dotąd ta-
lenty. Warto podkreślić, że odtwórcy ról byli także współauto-
rami tekstów, tworzonych z mozołem w biesiadeckiej bibliote-
ce. Serce włożone w występ wzbudziło uznanie publiczności. 
Wypada również wspomnieć o czarującym konferansjerze, 
który błyszczał ze sceny i z profesjonalnym uśmiechem na-

Miłosne rytmy w Biesiadkach

wiązywał kontakt z publicznością. I choć plany organizato-
rów poplątane zostały przez choroby niektórych wokalistek, 
zabawa była przednia. A uświetnił ją zespół „Joyband”, który 
najpierw zagrał najbardziej znane przeboje miłosne, a od godz. 
18-tej  przygrywał do tańca.

Ci, którzy przybyli 13 lutego na koncert, mieli okazję nie 
tylko śmiać się do rozpuku, wzruszać piosenkami w dosko-
nałym wykonaniu Karoliny Gnyli i Norberta Jurkiewicza, ale 
także dowiedzieć się, jak skutecznie podrywać, jak wygląda 
miłość po 30 latach małżeństwa oraz jakie atrakcje czekają 
w kuchni na zgłodniałych wrażeń mężów. Ponadto nasi goście 
z humorystycznego utworu pani Zosi Cięciwy dowiedzieli się, 
że nie warto szukać żony za granicą, bo w Żerkowie i Biesiad-
kach są takie, co się urodą szczycą. 

Najmłodsza uczestnicy imprezy zostali obdarowani balo-
nami i lizakami w kształcie serc, a w nagrodę ofiarowali or-
ganizatorom taniec w kółeczku. Po zakończonym koncercie 
i godzinnej przerwie w Domu Ludowym znów rozbrzmiały 
dźwięki muzyki, tym razem unoszące przybyłych do tańca.

Ewelina Bednarowska

Szanowni Państwo,
rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2010 rok, ma-
cie Państwo możliwość przekazać 1% podatku docho-
dowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”  z Gnojnika jest taką 
organizacją. Wystarczy w odpowiednim PIT-cie w ru-
bryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego” wpisać tylko nazwę 
organizacji: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Gnojnik KRS 
0000030427 kwotę ….
Zebrane w ten sposób pieniądze wykorzystamy na 
rozbudowę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie 
Uszewskiej.

Czułe powitanie spóźnionego męża

Młodzi aktorzy w pełnej krasie

A może się skusi na tę brykę? 
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W tym roku postaram się  przybliżyć Szanownym Czytelnikom pro-
blem chorób nowotworowych ich zapobieganie i wczesne wykrywanie.

W kolejnych numerach Wieści Gminnych postaram się napisać 
o najczęstszych nowotworach występujących u kobiet i mężczyzn, no-
wotworach układu oddechowego, przewodu pokarmowego, białaczkach.

Kobieto  zadbaj wreszcie o siebie! Zrób mammografię i cy-
tologię! 

Najczęstszymi nowotworowymi schorzeniami występującymi 
u kobiet są rak piersi i rak szyjki macicy. Wczesne wykrycie obu tych 
schorzeń ratuje niejedno życie. A potrzeba tak niewiele:  regularnie 
poddawać się badaniom u ginekologa i regularnie co 2-3 lata wyko-
nywać badania profilaktyczne cytologię i mammografię. 

Rak piersi  jest najczęściej występującym nowotworem złośli-
wym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowo-
twory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania znacznie wzrasta po 50 
roku życia. Ponadto czynnikami ryzyka zachorowania są: rak piersi 
wśród członków rodziny  np. babci, matki, siostry, mutacje genowe, 
wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia, późna menopau-
za po 55 roku życia, bezdzietność, urodzenie dziecka po 35 roku ży-
cia, poprzednie leczenie z powodu raka piersi, leczenie z powodu in-
nych schorzeń piersi. Nie możemy zapobiegać zachorowaniu na raka 
piersi, ale możemy go wykryć w najwcześniejszym stadium rozwoju. 
Niewykryty w porę i nieleczony nowotwór piersi jest śmiertelny. 

Wczesne wykrycie umożliwia całkowite wyleczenie. Bardzo 
ważna jest tu samokontrola piersi (regularne badanie przez kobie-
tę swoich piersi). Wszelkie zauważone zmiany należy natychmiast 
konsultować z położną lub lekarzem. Ponadto korzystanie z progra-
mu profilaktycznego i wykonywanie mammografii.  Mammografia 
jest badaniem polegającym na prześwietlaniu piersi promieniami 
rentgenowskimi. Dawka promieniowania podczas takiego badania 
jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. 
Nie bójmy się więc mammografii, jest badaniem całkowicie niein-
wazyjnym i bezbolesnym. Nie wymaga także żadnego dodatkowego 
przygotowania

Mammografia pozwala na  wykrywanie guzków o średnicy około 
0, 5 cm, a także innych zmian i nieprawidłowości w piersi w bardzo 
wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie można ich wykryć w procesie 
samobadania czy podczas badań palpacyjnych wykonywanych przez 
lekarza. Zastosowanie mammografii w procesie diagnozowania no-
wotworów piersi jest bardzo cenne i zwiększa szanse wyleczenia 
choroby wykrytej we wczesnym etapie.

Bezpłatny program przeznaczony jest dla pań w wieku od 50 
do 69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wyko-
nywały mammografii. Panie z tej grupy wiekowej zgłaszają się bez 
skierowania, tylko z dowodem ubezpieczenia, do pracowni rtg np. 
w szpitalu w Brzesku.

Nawet jeśli mammografia wykryje zmianę o charakterze guza, 
nie musi to oznaczać raka. Spośród wszystkich guzków wykrywa-
nych w piersi tylko około 10% okazuje się nowotworem złośliwym. 

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane 
są na  dalszą diagnostykę: USG piersi i/lub biopsję cienkoigłową i/

Wracamy do cyklu artykułów

Lekarz radzi

lub biopsję gruboigłową z badaniem histopatologicznym. Badania te 
są wykonywane bezpłatnie  w ramach tego samego programu.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem 
u kobiet w Polsce.  Co roku choroba dotyka około 4.000 kobiet i ok. 
2.000 z nich umiera. Zachorowalność i umieralność na raka szyjki 
macicy w naszym kraju jest jedną z najwyższych w Europie. Nowo-
twór ten może objawić się w każdym wieku. Średnia wieku kobiet 
z rakiem szyjki macicy systematycznie się obniża.

Prostym badaniem wykrywającym raka szyjki macicy i wszelkie 
zmiany poprzedzające rozwój nowotworu  jest cytologia. Dzięki temu 
badaniu można zdiagnozować stadia przednowotworowe oraz raka 
szyjki macicy w bardzo wczesnej, możliwej do wyleczenia postaci. 
W Polsce kobiety nie pamiętają o konieczności takiego badania. Pra-
wie 70% kobiet trafia do lekarzy w rozwiniętym stadium choroby. 
Rak szyjki macicy jest nowotworem, który rozwija się długo, wolno 
i wieloetapowo a wcześnie wykryty jest wyleczalny.

 Cytologia jest  badaniem prostym, krótkim i bezbolesnym pole-
gającym na pobraniu  komórek nabłonka szyjki macicy. Nie wymaga 
specjalnego przygotowania, trzeba jedynie pamiętać, by na 24 go-
dziny przed badaniem nie stosować dopochwowych leków i irygacji. 
Za pomocą specjalnej szczoteczki – z pochwy i kanału szyjki macicy 
pobierane są złuszczone komórki nabłonka, które następnie są oglą-
dane pod mikroskopem. Aby zapobiec rozwojowi nowotworu należy 
wykonywać cytologię regularnie. Kobiety z grupy podwyższonego 
ryzyka powinny poddawać się badaniu raz w roku, w przypadku ko-
biet spoza tej grupy, u których dotychczasowe wyniki cytologii były 
prawidłowe – badanie powinno być wykonywane co 2-3 lata. 

W Polsce funkcjonuje również Program Profilaktyczny Wcze-
snego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

 Przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, ubez-
pieczonych, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania 
cytologicznego. Nie potrzeba na takie badanie skierowania. Należy 
tylko zgłosić się  do wybranej przez siebie dowolnej poradni gineko-
logiczno-położniczej, która ma podpisany kontrakt z NFZ. 

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat mogą skorzystać 
z badania cytologicznego w ramach porady udzielanej przez lekarza 
specjalistę ginekologa.

W przypadku, gdy wynik cytologii jest nieprawidłowy, wyko-
nana jest dalsza diagnostyka i podejmowane odpowiednie leczenie 
(kolposkopia, badanie histopatologiczne wycinków).

Dlaczego więc, Drogie Panie, warto się badać ?
Mammografia i cytologia niejednokrotnie  pozwalają wykryć  

zmiany przednowotworowe i wczesne postacie nowotworów, które 
w większości przypadków rozwijają się nawet przez kilka lat. Od-
powiednia profilaktyka i diagnostyka są więc w stanie uchronić nas 
przed rozwojem nowotworu i pozwalają na pełne wyleczenie. 

Należy pamiętać, że wczesnym zmianom nowotworowym w raku 
szyjki macicy i raku piersi  z reguły nie towarzyszą wyraźne sympto-
my, nie możemy więc czekać z wizytą u lekarza aż zauważymy nie-
pokojące dolegliwości!

Z największą radością  pragnę poinformować wszystkie Panie, że 
w Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku ponownie funkcjonuje 
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (po usilnych moich staraniach 
udało się podpisać odpowiednią umowę z NFZ). Badania cytologicz-
ne w ramach w/w programu też można wykonywać bezpłatnie. 

Zapraszam.   Ewa Cierniak-Lambert
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Dane statystyczne z Urzędu Gminy Gnojnik
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

lp Nazwa Miejscowości Urodzenia Zgony
Zawarte

małżeństwa 

1. Biesiadki 14 12 8

2. Gnojnik 38 14 29

3. Gosprzydowa 13 9 8

4. Lewniowa 13 8 6

5. Uszew 16 15 14

6. Zawada Uszewska 11 3 5

7. Żerków 2 3 1

Ogółem: 107 64 71

Brzmienie strun
W przedostatnią niedzielę stycznia w świetlicy wiejskiej 

w Lewniowej odbył się koncert kolęd i pastorałek. Wzięły 
w nim udział dzieci pobierające naukę gry na instrumentach 
muzycznych, których nauczycielem jest Jakub Tota z Gnojni-
ka. Dzieci na koncert zaprosiły swoich najbliższych, którym 
chciały pochwalić się, jakie postępy zrobiły w swojej muzycz-
nej edukacji.

Są najlepsi 
29 stycznia w Brzesku odbył się VI Powiatowy Konkurs 

Kolęd i Pastorałek "O Muszlę św. Jakuba". W przeglądzie 
wzięło udział 330 uczestników. Po przesłuchaniu 58 reprezen-
tacji, uwzględniając regulamin konkursu jury w składzie: ks. 
dr Grzegorz Piekarz – przewodniczący, Krystyna Szymańska 
i Mariusz Łabędź w dniu 29 stycznia 2011 roku po przesłu-
chaniu 58 prezentacji, w której wzięło udział 330 uczestników, 
uwzględniając  Regulamin Konkursu postanowiło przyznać  
nagrody i wyróżnienia solistom, grupom i zespołom instru-
mentalno-wokalnym w różnych kategoriach wiekowych – inf. 
na str. Parafia Brzesko. Widnieje tam informacja, którą może 
poszczycić się zespół "Fortis" z Centrum Kultury w Gnojni-
ku. Grupa ta wyśpiewała sobie I miejsce i statuetkę w postaci 
złotej muszli św. Jakuba. „Fortis” został liderem w kategorii: 
młodzież szkół ponadgimnazjalnych – zespoły.

Brawo! Gratulacje!

„Otwarty umysł – otwarty świat”

Od stycznia do grudnia 2011 roku realizujemy projekt 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
IX  Poddziałanie 9.1.2.

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości 
usług edukacyjnych”

Projekt ten skierowany jest do uczniów Gimnazjów 
w Gnojniku i w Uszwi, w ramach którego młodzi wezmą 
udział w wielu ciekawych zajęciach pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych, m.in.: obozach językowych, wycieczkach edukacyj-
nych, zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania, 
a przede wszystkim pogłębiających ich wiedzę!!!

Informacje z ostatniej chwili

Styczeń i luty to czas zebrań wiejskich, na których oma-
wiane są sprawy wsi. W tym roku był to także okres wyborów 
nowych sołtysów. Jednak ze względu na różne terminy wybo-
rów w poszczególnych miejscowościach, nie jesteśmy jeszcze 
w stanie podać wszystkich istotnych  informacji. W kolej-
nym numerze „Wieści Gminnych”  poinformujemy Państwa 
o wszystkich detalach.

Zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2011 roku kasa Urzędu 
Gminy w Gnojniku będzie czynna  od poniedziałku do środy 
w godzinach  8 00 – 16 00

SPRZEDAM DOM
GNOJNIK CENTRUM

BARDZO ATRAKCYJNA LOKALIZACJA!!!
W sąsiedztwie domu znajduje się szkoła,

przedszkole, boisko, park, kościół, sklepy.  
CENA DO NEGOCJACJI!!!

TEL 502 210 692 lub 14 68 69 270

Młodziutkie gitarzystki wraz z nauczycielem i instruktorem świetlicy
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FIRMA

REMONTOWO-BUDOWLANA
 ,,GRUC-BUD”

kostka brukowa, domy od podstaw,
dachy, ogrodzenia, adaptacja poddaszy,
zimowe utrzymanie posesji, odśnieżanie

Czesław Gruca, 32-864 Gnojnik 
Gosprzydowa 264, tel. 0 662 783 814 

lub 014 68 49 090, 609 430 336

STANIS AW KIE BASA
32-859 Z OTA 334 

TEL. FAX (014) 684 54 24 
KOM. 0603 939 637 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym całego świata wzrasta 
zagrożenie zanieczyszczania środowiska naturalnego. Budo-
wane fabryki oraz inne zakłady pracy to potencjalni truciciele. 
Spacerując po lesie, czy brzegiem rzeki można bardzo często 
natknąć się na dzikie wysypiska śmieci, które skutecznie psują 
przyjemność przechadzki. Są gminy, na których terenie można 
często spotkać takie zjawiska, ale są i takie, które konsekwent-
nie próbują temu zapobiegać. Można to robić na dwa sposoby. 
Pierwszy polega na dobrej edukacji młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców przez podnoszenie ich świadomości ekologicz-
nej. Druga metoda to ścisła kontrola władzy nad mieszkań-
cami w zakresie podpisywania umów i oddawania odpadów 
komunalnych we „właściwe ręce”. W naszej ocenie gmina 
Gnojnik dobrze wywiązuje się z tych dwóch zadań. Okazu-
je się, że system wywozu śmieci przyjęty przed kilkoma laty 
i konsekwentne działanie włodarzy gminy przynoszą oczeki-
wane efekty. Przy tej okazji należy pochwalić mieszkańców 
gminy Gnojnik, którzy ze swoich obowiązków wywiązują się 
również dobrze. Smuci jednak fakt, że jest nadal (na szczę-
ście) niewielka liczba ludzi, którzy lekceważą sobie ten temat 
i próbują na „własna rękę” pozbywać się śmieci. Wiemy do-
kładnie, jak wygląda ten proceder. Odpady albo są palone albo 
wywożone do lasu lub na okoliczne przystanki autobusowe. 
Jest to skandaliczne zachowanie. W myśl ustawy o odpadach 
oraz uchwały Rady Gminy, każdy mieszkaniec ma obowiązek 
podpisania umowy na odpady komunalne. Brak takiego do-
kumentu może skutkować karami finansowymi. Dlatego też 
chcielibyśmy zaapelować do tych, którzy z  niezrozumiałych 
przyczyn bezmyślnie zanieczyszczają środowisko, aby wresz-
cie zaczęli troszczyć się o otoczenie i dla dobra wspólnego po-
stępować zgodnie z zasadami. Marzeniem każdego człowie-
ka jest przecież czyste powietrze rzeki pełne ryb a lasy pełne 
jagód grzybów i zwierząt. Pamiętajmy o tym. Wracając do 
meritum sprawy chcielibyśmy na koniec przytoczyć kilka da-
nych statystycznych, które powinny zobrazować stan wywozu 
śmieci w gminie Gnojnik: 1. Liczba umów zawartych z fir-
ma „DIMARCO”: a. mieszkańcy 1511 b.. przedsiębiorcy 40 
2. Ilość wywiezionych odpadów komunalnych zmieszanych 
– 308, 10 Mg (ton) 3. Ilość szkła – 103, 10 Mg (ton) 4. Ilość 
plastiku – 36, 02 Mg (ton) Powyższe dane dotyczą roku 2010. 
Takie wysokie wyniki muszą świadczyć o dobrym działaniu 
w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Gnojnik. 
Jest to efekt wieloletniej dobrej współpracy z władzami samo-
rządowymi i sołtysami oraz ich determinacji na rzecz ochro-
ny środowiska naturalnego. Poradnik! Często spotykamy się 
z uwagami, że komuś zostały worki na plastik a brakło mu na 
szkło. W związku z powyższym ze względu na specyfikę dzia-
łania (worki wykupywane są w kompletach) firma dopuszcza 
wykorzystanie worka żółtego na szkło, ale pod warunkiem, że 
będzie to tylko szkło i odwrotnie worek na szkło można wyko-
rzystać na plastik pod warunkiem, że będzie to tylko plastik. 

Gospodarka
odpadami w opinii
„DIMARCO”



Ferie zimowe 2011Ferie zimowe 2011

„Używki wciągają i zabijają” – konkurs plastyczny Idziemy się dotlenić

czytaj na str. 11

Zabawa w dwa ognie Instrukcja obsługi krosna – tłumaczy Maria Gazda z Gosprzydowej

Zofia Hebda z Biesiadek pokazuje sztuczki z kordonkiem Zabawa w kalambury

red. nacz. Edyta Frejlich, Helena Święch, Katarzyna Konicz, Bogumiła Sacha.  Ewelina Bednarowska − korekta, 
Halina Cabała, ks. Marian Zapiór, Wojciech Rzepa, Kamil Kuras.



„Hej kolęda, kolęda”

Opowieść wigilijna w wykonaniu młodzieży z Biesiadek

„Feliz Navidad” w 3 językach śpiewał „Holidays” z Gosprzydowej

Sala wypełniona była po brzegi

Popisy grupy jasełkowej z Lewniowej

Wiązankę kolęd zagrała orkiestra dęta z Gnojnika

„Lulajże Jezuniu”, jak to pięknie brzmi – „Fortis” z Gnojnika

Słowicze głosy lewniowskiej scholi

czytaj na str. 6

Wschodzące gwiazdy – „Relax” z Gosprzydowej


