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Od redaktora 
Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce najnowszy 

numer „Wieści Gminnych”. Znajdziecie w nim wiele ciekawych 
artykułów relacjonujących wydarzenia, które miały miejsce w na-
szej gminie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Przeczytać można 
m.in. o uroczystych jubileuszach, ważnych inwestycjach, spo-
tkaniach kulturalnych, koncertach, przeglądach. W tym wydaniu 
zamieszczamy również istotne wiadomości z Urzędu Gminy i ze 
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. 

Jednocześnie przypominam, że w grudniu nasze czasopi-
smo będzie obchodziło 20 rocznicę istnienia. Z tej okazji za-
planowaliśmy wiele niespodzianek. Na początku roku ogłosili-
śmy kilka konkursów. Jeden z nich zakłada napisanie wiersza, 
fraszki lub piosenki dotyczącej 20-lecia gazety. Utwory lite-

rackie i muzyczne prosimy przesłać na adres Centrum Kultury 
w Gnojniku w formie papierowej i na nośnikach CD. Zwy-
cięzcy zostaną wyłonieni przez specjalną kapitułę konkursu, 
a utwory nagrodzimy i będą one prezentowane podczas kame-
ralnej gali jubileuszowej.

Zwracam również uwagę, że kończy się kolejny konkurs 
(w tym numerze ostatni napis - dla odmiany w innym miej-
scu). Dla przypomnienia: w każdych kolejnych „WG” wy-
danych w br. na okładce drukowaliśmy kolorowy napis oko-
licznościowy. Waszym zadaniem było wyciąć go, aby w ten 
sposób do końca listopada, uzyskać kolorowy komplet pięciu 
obrazków, który następnie należy przesłać na adres Centrum 
Kultury w Gnojniku. Zachęcamy do wysyłania zebranych na-
pisów - spośród uczestników jubileuszowej zabawy w grudniu 
rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

Z-ca red. nacz. Edyta Frejlich

Od czerwca br. trwają prace nad nową strategią rozwoju 
Gminy Gnojnik na lata 2012-2020. Naświetlę pokrótce Państwu 
efekty dotychczasowej pracy Urzędu Gminy oraz Firmy Marke-
tingowej Hektor z Tarnowa.

Pierwszy etap tworzenia strategii stanowiło przeprowadzenie 
analizy mocnych i słabych stron gminy, jej szans rozwoju oraz 
ewentualnych zagrożeń. W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili ankietę dostępną 
w formie papierowej w budynku Urzędu lub w formie elektro-
nicznej na stronie www.gnojnik.pl dotyczącą kierunków rozwoju 
naszej gminy, jej atutów, problemów do rozwiązania itd. Państwa 
wkład był nieoceniony, a wypełnione ankiety dostarczyły cieka-
wego materiału do badań. Na ich podstawie a także w oparciu 
o analizę poprzedniej strategii oraz dokumentów budżetowych 
powstała charakterystyka naszej gminy, stanowiąca punkt wyj-
ścia do stworzenia koncepcji rozwoju.

Zręby takiej koncepcji zostały przedstawione podczas konsul-
tacji z mieszkańcami w dniu 3 sierpnia br. Podczas spotkania roz-
winęła się ciekawa i ożywiona dyskusja na temat najważniejszych 
inwestycji do realizacji w najbliższych latach. Dziękuję aktywnym 
mieszkańcom za wskazanie nowych problemów i dróg ich rozwią-
zania, a także możliwości wykorzystania walorów naszej gminy.

Wśród najważniejszych do zrealizowania zadań inwesty-
cyjnych wyznaczyliśmy sobie przede wszystkim kontynuację 
budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie oraz 
pomoc mieszkańcom w budowaniu przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Podniesienie komfortu życia mieszkańców łączy się 
również nierozerwalnie z podnoszeniem jakości gminnej infra-
struktury komunikacyjnej. Kontynuacja modernizacji dróg 
gminnych i budowa chodników przy drogach będzie w następ-
nych latach kolejnym priorytetowym zadaniem naszej gminy. 
W planach jest budowa chodników wraz ze ścieżkami rowero-
wymi przy drogach gminnych oraz przy wszystkich drogach po-
wiatowych: Zawada Uszewska – Biesiadki (około 5,5 kilometra), 
Gnojnik – Lewniowa (blisko 6 kilometrów), Gnojnik – Gosprzy-
dowa (ponad 4 kilometry).

W naszej i Państwa opinii ważnym celem do realizacji jest 
rozbudowywanie zaplecza oświatowego i kulturowego po-
przez m.in. budowę sali gimnastycznej w Lewniowej i Biesiad-
kach, budowę obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi, w którym 

Nowe kierunki rozwoju gminy
mieściłaby się nowa siedziba przedszkola oraz budowę nowej 
siedziby Centrum Kultury. Jak wiemy gmina przystąpiła już do 
realizacji dwóch pierwszych zadań. W tym roku zalane zostały 
fundamenty pod budowę sali w Biesiadkach, natomiast tożsama 
inwestycja do realizacji w Lewniowej znajduje się na etapie wy-
łaniania wykonawcy. Przypomnę jedynie, że znaczną część kwo-
ty potrzebnej nam na sfinansowanie obiektu w Lewniowej sta-
nowią środki pozyskane w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Za istotne zadanie wspólnie uznaliśmy również odnowę ko-
lejnych centrów wsi oraz zagospodarowanie terenów pod tu-
rystykę. Takie inwestycje zostały już zrealizowane w Gnojniku, 
Gosprzydowej, Biesiadkach, Lewniowej i Uszwi. Pragniemy rów-
nież, by atrakcyjne, odnowione „serca” wsi stanowiły przystanki 
w rowerowych lub pieszych wycieczkach po naszej gminie. Jestem 
świadom, że gmina Gnojnik nigdy nie będzie liderem w turystyce. 
Możemy jednak efektywnie wykorzystać posiadane walory - takie 
jak malownicze ukształtowanie terenu, piękne zabytki, odnowione 
centra wsi, nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, liczne gospodar-
stwa agroturystyczne, restauracje, bogactwo oferty kulturalnej - 
i wspomóc je poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej. Mam 
tu na myśli ścieżki rowerowe oraz szlaki turystyczne.

W nowej strategii gminy Gnojnik zapisaliśmy również po-
wstanie strefy aktywności gospodarczej, która ma przyciągnąć 
firmy i zewnętrzny kapitał. Chcemy w ten sposób wykorzystać 
dogodne położenie komunikacyjne naszej gminy i stworzyć nowe 
miejsca pracy, by zmniejszyć bezrobocie, powstrzymać młodych 
mieszkańców przed emigracją zarobkową oraz zachęcić ludzi do 
osiedlania się w naszej gminie. W tym kierunku zostały już po-
czynione pewne kroki, między innymi opracowywany jest plan 
zagospodarowania przestrzennego, który wkrótce zostanie udo-
stępniony do publicznego wglądu.

Jak mogli Państwo zauważyć, podstawą nowej strategii jest 
konieczność zrównoważonego rozwoju całej gminy oraz zaak-
centowanie unikalnych walorów poszczególnych miejscowości 
poprzez konkretne i nieprzypadkowo zlokalizowane inwestycje. 
Z mojej strony mogę zapewnić, że nie zabraknie nam determina-
cji i energii w dążeniu do osiągnięcia celów zapisanych w nowej 
strategii gminy Gnojnik.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik



WIEŚCI GMINNE

4

wrzesień - październik Nr 5 (101) 12

Witamy w gronie uczniów

12.10.2012 r. w Szkole Podstawowej w Lewniowej odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Miała ona szcze-
gólny charakter z kilku powodów: zbiegła się z pasowaniem 
pierwszaków na uczniów naszej szkoły, gościliśmy emeryto-
wanych pracowników naszej placówki oraz dziękowaliśmy 
odchodzącej na emeryturę Małgorzacie Tobole za jej wielo-
letnią pracę.

„Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia…”
szak na pamiątkę tej uroczystości otrzymał upominek ufun-
dowany przez Radę Rodziców. Po podniosłej części przyszła 
pora na chwilę relaksu, którą starali się zapewnić uczniowie 
kl. VI. Pod bacznym okiem pań uczących muzyki i techniki 
przygotowali scenki ukazujące zajęcia w „wesołej szkole”. 
Każda z lekcji przeplatana była piosenkami dedykowanymi 
nauczycielom, pracownikom szkoły i zaproszonym gościom. 
Piosenki o nauczycielach i ich odpowiedzialnej pracy przy-
gotował i pięknie wyśpiewał chór szkolny. Na zakończenie 
uczniowie podziękowali i złożyli życzenia wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom obsługi. Szczególne słowa wdzięczno-
ści skierowali do Małgorzaty Toboły, która zakończyła pracę 
w naszej szkole. Dziękując za przekazaną wiedzę, okazane 
serce, prosili, aby p. Małgosia często i mile wspominała chwi-
le spędzone w murach naszej szkoły. Podarunkiem były nie 
tylko kwiaty, ale i wiersz autorstwa Bogumiły Sachy, przygo-
towany specjalnie na tę okoliczność.

(fr.) Jubileusz pracy to jest świetna sprawa,
są kwiaty, toasty i niezła zabawa.
A jak jeszcze należy do pani Małgosi,
to wzniosły poemat napisać się prosi.

30 lat pracy Małgosia świętuje,
która całe życie oceny wpisuje.
Przy tym nigdy prawie nie trzęsły nią złości,
nie użyła kija na uczniowskie kości.

Po zakończeniu części artystycznej podziękowania za lata 
pracy w naszej szkole złożyli p. Małgosi dyrektor Zbigniew 
Stanuszek oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Ro-
dziców. Przy okazji święta Edukacji Narodowej dyrektor szkoły 
za pracę dydaktyczno-wychowawczą wyróżnił Teresę Nowak 
i Annę Stanuszek, przyznając im nagrody. Jako ostatnia, nieco 
wzruszona, zabrała głos p. Małgorzata, dziękując za wszystkie 
miłe słowa. Potem odbyło się spotkanie obecnych i byłych pra-
cowników szkoły, na którym wspomnieniom nie było końca. 

Opracowały: Marta Adamczyk, Renata Pabijan

Po powitaniu na scenę wkroczyli świetnie przygotowani 
przez wychowawczynię – Ludmiłę Cieślę pierwszoklasiści, 
którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorsko-wokalne. 
Wspomagali ich uczniowie z klas II i III. Starsi uczniowie 
wchodząc w role bajkowych zwierząt, podarowali najmłod-
szym kolegom niezwykle cenne dary, takie jak: pracowitość, 
mądrość, cierpliwość, sumienność, zdolność do przyjaźni. 
Wdzięczni za rady i wskazówki pierwszoklasiści zapewniali, 
że na  uczniowskiej drodze „nie pogubią tych cennych darów”. 
Po złożeniu przysięgi każdy z uczniów dostąpił zaszczytu 
pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem 
przez dyrektora szkoły Zbigniewa Stanuszka. Każdy pierw-

Dziękujemy za wszystko, pani Małgosiu
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Budowa placu zabaw współfinansowana była z funduszy 
rządowych przeznaczonych na program „Radosna Szkoła”. Sta-
ło się tak za sprawą pozytywnie ocenionego wniosku złożonego 
przez Urząd Gminy Gnojnik. Łączny koszt realizacji inwestycji 
wyniósł ponad 276 tys. zł (wraz z wykonaniem map i projektu), 
z czego 115 tys. zł przekazane zostało naszej gminie z funduszy 
rządowych. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Gnoj-
nik. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w połowie lipca br. Na 
niezagospodarowany dotąd teren przed budynkiem szkoły wje-
chała koparka, która przygotowała plac o powierzchni ok. 500m2. 
Po nadsypaniu i wyrównaniu terenu przyszedł czas na ułożenie 
ścieżek z kostki brukowej, wybudowanie ogrodzenia, a następnie 
zainstalowanie ławeczek oraz sprzętu zabawowo-rekreacyjnego. 

By śmiały się dziecięce buzie

W trosce o jak największy komfort użytkowników placu zabaw 
część terenu została pokryta bezpieczną nawierzchnią, amortyzu-
jącą ewentualne upadki. Urząd Gminy Gnojnik

Takie motto przyświecało uroczystości szkolnej, zorgani-
zowanej 22 października 2012 r. w gnojnickiej podstawówce.

Dzień ten ze wszech miar był wyjątkowy, świętowaliśmy 
bowiem nie tylko Dzień Patrona, z którego jesteśmy ogromnie 
dumni, ale i jubileusz 150-lecia powstania szkoły i oddanie do 
użytku placu zabaw, który (taką mamy nadzieję ) będzie służył 
co najmniej 150 lat kolejnym pokoleniom gnojniczan.

Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej, na którą 
powiodła nas orkiestra dęta pod batutą  Wiesława Porwisza. 
Na naszą uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście. Byli 
przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, radni 
powiatowi i gminni, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli z terenu gminy, poczty sztandarowe, rodzi-
ce, nauczyciele, przedstawiciele mediów i przede wszystkim 
dzieci. Kolejnym punktem uroczystości było oddanie do użyt-
ku placu zabaw, znajdującego się w przyszkolnym ogrodzie. 
Otwarcia ceremonii dokonali: Dyrektor Szkoły Ewa Prus, 
Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, Członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Ksiądz pro-
boszcz Marian Zapiór dokonał aktu poświęcenia tej „kolo-
rowej inwestycji”. Dalsza część uroczystości przebiegała już 
w murach szkolnych. Pani dyrektor serdecznie powitała zgro-
madzonych gości i pokrótce przypomniała 150-letnią historię 
szkoły. Potem nastąpił ważny moment – ślubowanie uczniów 
klas I. Na oczach licznie zgromadzonej widowni pierwszo-
klasiści obiecali, że będą dobrymi uczniami i kolegami, dbać 
będą o dobre imię szkoły i pracować ze wszystkich swoich sił. 
Następnie głos oddano młodym artystom. W pięknym monta-
żu słowno-muzycznym przypomnieli postać naszego Patrona, 
który niezmiennie pozostaje dla nas niedościgłym ideałem. 
Był On nie tylko wielkim papieżem, ale i najlepszym wycho-
wawcą i przyjacielem młodzieży. Druga część akademii nie-
spodziewanie wywołała dobrego Duszka naszej szkoły. Sie-
dział  sobie spokojnie w zakurzonej skrzyni już od ponad stu 
lat, kiedy nagle odnaleźli go chłopcy i dziewczynki z czwartej 
klasy.

Duszek okazał się bardzo ciekawy zmian, jakie zaszły 
w szkole, a dzieci chętnie wyśpiewały mu wszystkie uczniow-
skie troski i nauczycielskie marzenia. A ponieważ nasi ucznio-

„Słowami Patrona wsparci, za Jego wzorem iść chcemy”
wie są bardzo dobrze wychowani, obdarowali niezwykłego 
gościa specjalnymi prezentami.

Na zakończenie występu padła dedykacja dla szacownej 
jubilatki – naszej szkoły:

… Życzymy też Ci szkoło, abyś długo żyła,
Jeszcze dzieciakom naszym i wnukom służyła,
Żebyś nadal dla wszystkich wielkie serce miała,
Codziennie razem z nami śmiechem rozbrzmiewała…
Gwoździem programu artystycznego był występ SZKRA-

BÓW, które akrobacjami, gibkością i uśmiechem wywołały 
wielki aplauz wśród publiczności.

Tym sposobem tegoroczne Święto Szkoły przeszło do histo-
rii. My, uczniowie i nauczyciele, wzorując się na naszym Patronie 
zapamiętamy, że Jan Paweł II osiągnął w życiu wiele, więcej niż 
mógłby marzyć niejeden z nas. I jest On doskonałym przykładem 
na to, że dzięki wytrwałości i uporowi w dążeniu do celu każdy 
może zrealizować swoje marzenia. Ewa Jarosz

Szkoła na co dzień doświadcza życzliwości i wsparcia ze 
strony instytucji i osób prywatnych. W tym miejscu szcze-
gólne słowa podziękowania Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
kierują na ręce Wójta Gminy Sławomira Paterka, Przewod-
niczącego Rady Gminy Ryszarda Machała, Przewodniczącej 
Rady Rodziców Renaty Krakowskiej, Przewodniczącej Rady 
Sołeckiej Anny Stolarczyk, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Gosprzydowej Tadeusza Kowalczyka, Dyrektora Gim-
nazjum w Gnojniku Mirosława Mietły, Kierownika GOPS 
Anny Boczarskiej, Dyrektora Centrum Kultury Ewy Świer-
czek, Dyrektora Centrum Medycyny Rodzinnej Ewy Cier-
niak – Lambert, Przedstawiciela Karpackiej Spółki Gazowej 
Bożeny Malagi Wrony, Firmy Trans-Bet Stanisława i Kazi-
mierza Myszki, kwiaciarni „Ania” Haliny Święch, Krzysztofa 
i Marii Wójsów, Stanisława Wiśniowskiego, Renaty i Toma-
sza Wojnickich, Ewy i Jerzego Bielów, Ludmiły i Grzegorza 
Gołębiów, Barbary i Marka Śliwów, Bernadety i Tomasza 
Święchów, Anety i Piotra Migrałów, Agnieszki i Jerzego Mi-
gaczów, ks. Mariana Zapióra oraz wszystkich, którzy w jaki-
kolwiek sposób wspomagają pracę szkoły. 

Słowami Patrona szkoły Jana Pawła II wyrażamy swą 
wdzięczność za wielkie serce i okazywaną pomoc:  Czło-
wiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, 
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
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Od początku września uczniom przedszkola i szkoły w 
Biesiadkach towarzyszą odgłosy prac budowlanych. Rozpo-
częła się długo wyczekiwana budowa sali gimnastycznej z 
łącznikiem do istniejącej placówki. W tegorocznym budże-
cie gminy zapisano 115 tys. zł z przeznaczeniem na wylanie 
i zabezpieczenie fundamentów oraz odwodnienie terenu. Po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego kwotę wymie-
nionych zadań ustalono na 89 tys. zł. Tempo dalszych prac 
uzależnione jest od możliwości pozyskania środków zewnętrz-
nych, o które gmina Gnojnik będzie usilnie zabiegać (tak sta-
ło się w przypadku budowy sali w Lewniowej). W związku z 
powyższym trudno podać ostateczny termin oddania sali do 
użytku.

Starania o wybudowanie obiektu sportowego w Biesiad-
kach podyktowane są troską o właściwy rozwój młodych 
mieszkańców tej miejscowości. Przypomnijmy, że spośród 
pięciu zespołów szkolnych funkcjonujących w naszej gminie 
jedynie Biesiadki i Lewniowa nie mają sal gimnastycznych, 
a dzieci ćwiczą w pomieszczeniach lekcyjnych zaadaptowa-

Najważniejsze są solidne fundamenty

nych na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 
Budowa pełnowymiarowych sal zapewni nauczycielom kom-
fort pracy, a dzieciom pozwoli na efektywne spożytkowanie 
energii oraz właściwy rozwój fizyczny. Sala gimnastyczna w 
Biesiadkach będzie oczywiście wyposażona w odpowiednie 
zaplecze sanitarne, szatnię, pokój dla nauczyciela wychowania 
fizycznego oraz magazyn na sprzęt sportowy.

Nowe szatnie i kolorowe sanitariaty
Spośród 785 tys. zł wydanych w tym roku przez gminę 

Gnojnik na inwestycje w dziedzinie oświaty blisko 1/3 środ-
ków – tj. ponad 270 tys. zł - została wykorzystana na po-
prawienie warunków sanitarnych w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Gnojniku. Remont łazienek, w wyniku którego 
powstały funkcjonalne, estetyczne i dostosowane do potrzeb 
najmłodszych sanitariaty, zakończył się równo z pierwszym 
dzwonkiem zwiastującym powrót dzieci do szkoły. Oprócz 
kolorowych łazienek uczniów przywitały odświeżone kory-
tarze i ciąg klatki schodowej. Za kwotę 25 tys. zł ściany do 
połowy wyłożono resimarmem, a powyżej pomalowano.

Będą również zmiany w Gimnazjum w Gnojniku. Ucznio-
wie z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu w bu-
dynku swojej szkoły. Zgodnie z planem wykonania inwestycji 
już na początku listopada młodzież będzie mogła korzystać 
z nowego pomieszczenia szatniowego.

Fundamenty rosną w oczach

Kolorowe sanitariaty w szkole podstawowej

Oprócz adaptacji pomieszczeń parteru na potrzeby szatni 
szkolnej zaplanowano również wybudowanie toalety dla nie-
pełnosprawnych oraz wstawienie szafek na zamek szyfrowy. 
Inwestycja kosztować będzie budżet Gminy Gnojnik ponad 
150 tys. zł. Urząd Gminy GnojnikPrace remontowe w gimnazjum
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Bezpieczne i estetyczne centrum Uszwi

Nasza Gmina stopniowo realizuje ambitny projekt odnawia-
nia centrów poszczególnych miejscowości. W tym roku zadbano 
o centrum Uszwi, a dokładnie trakt prowadzący od kościoła do 
kompleksu sportowego. Tereny w okolicach cmentarza i boisk 
dzięki kompleksowej odnowie stały się bezpieczne, funkcjonalne 
oraz – co równie ważne – estetyczne. Łączny koszt wykonania 
zadania zamknął się w kwocie ponad 625 tys. zł.

Inwestycja rozpoczęła się w maju od budowy parkingu przy 
kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012”. W kolej-
nym etapie prac budowlańcy ułożyli chodnik wiodący od kościoła 
do cmentarza. Tym samym cały trakt prowadzący od szkoły do 
kościoła i dalej do Orlika ma bezpieczny i wygodny deptak przy 
jezdni. Urząd Gminy będzie czynił starania, by chodnik poprowa-
dzić również na odcinku od drogi krajowej do mostu na Uszwicy.

Jednym z problemów komunikacyjnych z drogą w stronę 
lasu było wąskie pobocze oraz zbyt mało miejsc parkingowych 
przy kościele i cmentarzu, co stanowiło szczególnie utrudnienie 
i uciążliwość w dni świąteczne. Ludzie zostawiając swoje samo-

Urząd Gminy Gnojnik przygotowuje wniosek do ogłoszo-
nego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej programu budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków dla ok. 130 gospodarstw domowych, które 
zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie. W ramach pro-
gramu gmina ubiegać się będzie o uzyskanie maksymalnego 
dofinansowania tj. dotacji  w wysokości 45 % kosztów kwali-
fikowanych zadania oraz pożyczki (do 45%). W związku z po-
wyższym środki wniesione przez mieszkańca stanowić będą 
jedynie 10% wartości realizacji przedsięwzięcia.

Programem budowy przydomowych oczyszczalni zgodnie 
z założeniami programu NFOŚiGW objęte są nieruchomości 
leżące na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do 
istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz gdzie 
przed 2020 rokiem nie zostanie wykonany zbiorczy system 

Gmina pomoże w budowie 
przydomowych oczyszczalni

odprowadzenia ścieków. Ponadto przypominamy, że pomoc 
finansowa nie dotyczy działek niezabudowanych oraz budyn-
ków, które nie są użytkowane.

Obowiązki właściciela nieruchomości, biorącego udział 
w/w programie to:
* zabezpieczenie 10% środków niezbędnych do realizacji za-

dania,
* utrzymanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ście-

ków w ruchu oraz ponoszenie kosztów eksploatacyjnych min. 
kosztów energii elektrycznej, kosztów usuwania osadów,

* zachowanie i utrzymanie trwałości inwestycji przez okres 
5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych,

* przekazanie Urzędowi Gminy prawa do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane na okres trwałości projektu.

Urząd Gminy Gnojnik

chody wzdłuż drogi blokowali przejazd oraz uniemożliwiali pie-
szym bezpieczne poruszanie się. W odpowiedzi na te problemy 
zdecydowano się zagospodarować część terenu przy plebanii, na 
którym budowlańcy przygotowali nowe miejsca parkingowe bez-
pośrednio przy drodze na odcinku za domem katechetycznym.

Modernizacji doczekał się istniejący parking tuż przy cmen-
tarzu – oprócz wykostkowania terenu zmieniono również jego 
organizację. Końcowym akcentem robót w Uszwi będzie wy-
lanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od kościoła do 
kompleksu boisk sportowych. W toku prowadzonej inwestycji 
wykonano także następujące prace: wybranie rowów, umocnie-
nie skarp, wykonanie przepustów drogowych oraz elementów 
kanalizacji deszczowej.

Układanie parkingu przy cmentarzu w Uszwi

Wygodny parking i bezpieczny chodnik

Inwestycja w Uszwi była konieczna, aby usprawnić ruch sa-
mochodowy oraz zniwelować ryzyko wypadków i potrąceń pie-
szych udających się na cmentarz, boiska sportowe czy spacerują-
cych malowniczą drogą wiodącą aż do lasu.

Urząd Gminy Gnojnik
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2 września 2012 roku w Porąbce Uszewskiej odbyły się XIV 
Dożynki Województwa Małopolskiego, ich organizatorami byli: 
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta 
Brzeski Andrzej Potępa, Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach 
oraz Dębińskie Centrum Kultury. 

Wojewódzkie święto plonów rozpoczęło się Mszą Swiętą 
w Grocie Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszew-
skiej koncelebrowaną przez biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża. 
Po nabożeństwie barwny korowód przemaszerował na stadion spor-
towy LKS „Victoria”, gdzie wszyscy odśpiewali hymn państwo-
wy. Tutaj też starostowie dożynek powitali zgromadzonych gości 
i zaprosili do wspólnego świętowania. Następnie liczna widownia 
mogła obejrzeć obrzęd dożynkowy przygotowany przez zespół re-
gionalny „Porąbcoki”, zaś włodarze województwa, powiatu i gminy 
tradycyjnie podzielili chleb wśród uczestników dożynek.

Wreszcie przyszedł czas na Wojewódzki Konkurs Wieńców 
Dożynkowych, w którym gminy mogły brać udział po raz pierw-
szy w dwóch kategoriach: wieńca tradycyjnego oraz współczesne-
go. W konkursie udział wzięło łącznie 25 delegacji wieńcowych. 
Każda grupa otrzymała dyplom za udział oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 500 zł. Profesjonalna komisja konkursowa w skła-
dzie: Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie Antoni 
Bartosz (przewodniczący), etnograf, kierownik Muzeum Etnogra-
ficznego w Tarnowie Maria Cetera i specjalista z Małopolskiego 
Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu Beata Rompała przy-

XIV Dożynki Województwa Małopolskiego

znała po jednym pierwszym miejscu w każdej kategorii. Spo-
śród wieńców tradycyjnych zwyciężyła praca Klubu Seniora 
z Radłowa, zaś najlepszym wieńcem współczesnym okazało 
się dzieło Koła Gospodyń z Glichowa reprezentującego gminę 
Wiśniowa.

Gminę Gnojnik w tym roku miał zaszczyt reprezentować 
zespół „Uszwianie” z Uszwi – zdobywca pierwszego miej-
sca na Dożynkach Gminnych. Nasi reprezentanci nie uzyska-
li tym razem głównej nagrody, ale obiecali sobie, że za rok 
znów pokażą, co potrafią. Lucyna Wnęk

Drugi międzygminny przegląd rękodzieła artystycznego 
w Porębie Spytkowskiej w tym roku odbył się w zgoła odmiennej 
aurze niż ubiegłoroczny. Deszcz padał obficie, lecz mimo tego 
twórcy ludowi nie zawiedli. Skorzystali z zaproszenia organizato-
rów i w niedzielę 7 października licznie przybyli do Poręby Spyt-
kowskiej, aby zaprezentować swoje prace. Naszą gminę repre-
zentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Biesiadek oraz Centrum 
Kultury w Gnojniku z delegacjami z poszczególnych świetlic.

Przedstawicielka Uszwi Anna Brzeska, artystka i pasjonat-
ka rękodzieła, przywiozła ze sobą pięknie haftowane obrazy, 
kolorowe bieżniki i serwety, szydełkowe aniołki i baranki, 
przepiękne bombki zrobione z cekinów lub wstążek, cudne 
jaja wielkanocne ozdabiane cekinami i tasiemkami. Można 
by jeszcze długo opisywać te małe dzieła sztuki, a to tylko 
część twórczości pani Ani. Zawadę Uszewską reprezentowały 
rzeźby i naczynia drewniane wykonane przez Adama Basistę. 
Z Biesiadek przybyła niezrównana Zofia Hebda, znana hafciar-
ka i artystka ludowa. Dla pani Zosi nie ma rzeczy, której nie 
umiałaby przetworzyć na szydełkowe dzieło. Na jej efektowną 
prezentację złożyły się m.in. koronkowe korale, różaniec, ślicz-
ne anioły, różne zwierzątka i niezwykle urokliwe koronkowe 
parasolki dla młodych dam. Papierowe zwierzątka wykonane 
metodą origami przez Edytę Chudobę to wizytówka Lewnio-
wej, zaś z Gosprzydowej przyjechały urodziwe drzewka ze sło-
dyczy, orzechów, szyszek i makaronu autorstwa Moniki Gajec. 
Natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biesiadkach za-
prezentowały prace ze sznurka, bibułkarstwo, obrazy haftowane 
krzyżykiem, origami i decoupage.

Artyści ludowi na przeglądzie 

Wszyscy wykonawcy biorący udział w wystawie prac 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki, książki oraz 
skromne nagrody rzeczowe. Dodatkowo wszystkie koła za-
praszały gości na swe stoiska kulinarne, na których paleta 
potraw była bardzo bogata. Po przejściu komisji oceniającej 
smak potraw, zaproszeni goście zaczęli „pałaszowanie”. Nim 
drugi przegląd rękodzieła został zakończony, potrawy ze sto-
łów już dawno zniknęły. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie 
i już nie możemy się doczekać przyszłorocznego przeglądu, 
w którym chętnie weźmiemy udział. 

Stanisława Myszka

Zespół „Uszwianie” na Dożynkach Wojewódzkich 2012

Członkinie KGW z Biesiadek i ich dzieła
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Zaufanie, tolerancja, szacunek, przebaczenie, cierpliwość, 
troskliwość, wspólna praca – te jakże pięknie brzmiące słowa 
czasami bardzo trudno wcielić w życie. Jest to jednak moż-
liwe, czego świadectwo dają pary małżeńskie, obchodzące 
w tym roku piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote gody świętują w tym roku Państwo: Maria i Ignacy 
Ciurowie, Barbara i Eugeniusz Frankowscy, Rozalia i Michał 
Gawlikowie, Elżbieta i Andrzej Jagielscy, Maria i Czesław 
Jaroszkowie, Maria i Stanisław Kotarbowie, Helena i Franci-
szek Kopytkowie, Zofia i Józef Machetowie, Irena i Karol Mi-
terowie, Janina i Bronisław Musiałowie, Michalina i Marian 
Nabielcowie, Anna i Władysław Nowakowie, Aniela i Mie-
czysław Odroniowie, Joanna i Mieczysław Prusowie, Stefania 
i Franciszek Rojkowie oraz Krystyna i Jerzy Sendorowie.

Diamentowe gody obchodzą w 2012 roku Państwo: Ste-
fania i Józef Jarosińscy, Helena i Józef Kleccy, Józefa i Kazi-
mierz Paskowie oraz Jadwiga i Wacław Ruszajowie.

Jubileusz par małżeńskich jak co roku zorganizowany został 
przez Urząd Gminy Gnojnik. Gratulacje oraz życzenia zdrowia, 
pogody ducha i ciepła rodzinnego składali Parom Wójt Gminy 
Gnojnik Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy Ry-

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

szard Machał oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa 
Bugajska. Po wręczeniu medali, kwiatów i upominków wspól-
nie odśpiewano „Sto lat” i wzniesiono toast. 

Dla wszystkich dostojnych Jubilatów wystąpił Klub Senio-
ra „Wrzos” z Gnojnika, działający przy Stowarzyszeniu „Po-
mocna Dłoń”, który przygotował znane wszystkim Seniorom 
piosenki oraz humorystyczne monologi. Po tej dawce arty-
stycznych wrażeń goście zasiedli do stołu, aby wspominać mi-
nione lata, dzielić się radościami i żartować. Jak przystało na 
jubileusz wesela, nie zabrakło również wspólnych śpiewów, 
a nawet tańców.

Dla obserwatorów tej uroczystości wspaniały i wzrusza-
jący widok stanowiły czule uśmiechające się do siebie pary, 
dające w ten sposób piękne świadectwo, że prawdziwa miłość 
nie zna wieku.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, ciepłej i troskliwej obecności Rodziny, 
pogody ducha oraz wszelkiego błogosławieństwa Bożego. 
Mamy nadzieję, że za 10 lat spotkamy się w tym samym gro-
nie, aby świętować Diamentowe oraz Kamienne Gody.

Katarzyna Zych

Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć  
tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.

[K. I. Gałczyński]

Zespół „Uszwianie” na Dożynkach Wojewódzkich 2012

Członkinie KGW z Biesiadek i ich dzieła

Zapraszamy do lektury!
Dzisiaj, Drodzy Czytelnicy polecam serię książek opowia-

dających o różnych krajach z reporterskiego punktu widzenia. 
Autorem jednej z nich jest Wolfram Eilenberger. Nosi ona ty-
tuł „Co Finowie mają w głowie: o jednym takim, co poślubił 
Finkę”. Książka jest swego rodzaju wyznaniem miłosnym, 
a przede wszystkim opowieścią o tym, jak autor poznał swoją 
żonę i jak stopniowo poznawał również jej rodzinę z całym 
arsenałem dziwacznych, często niezrozumiałych dla niego 
zwyczajów. Jak wbrew niewyobrażalnie niskim temperaturom 
i siedmiu rodzajom fińskiego śniegu przeprowadził się na Pół-
noc i z czasem odnalazł się w zupełnie obcej kulturze. 

Kolejną godną uwagi jest powieść  Guya Grieve’a pt. „Zew 
natury. Moja ucieczka na Alaskę”. Jest to świetna książka dla 
miłośników dzikiej przyrody, przygód i samotnych wypraw. 
Mówi o tym, jak bardzo człowiek jest związany z naturą i jak 
bardzo od niej zależny, kiedy z dala od cywilizacji zdany jest 
sam na siebie. W lasach dzikiej Alaski autor buduje dom, zbiera 
drewno na opał, poluje na zwierzynę, by mieć co jeść. Warto 
przeczytać tę fascynującą opowieść człowieka, który to wszyst-
ko przeżył, odmienił swe życie i spełnił swoje marzenia.

Z kolei Tilmann Bünz, autor zbioru opowiadań pt. „Kraina 
zimnolubów: Skandynawia dla początkujących”, wyjechał do 
Szwecji na kilka lat jako korespondent z Niemiec. Na miejscu 
przygotowywał reportaże o życiu w krajach skandynawskich. 
Zarówno on jak i jego rodzina dość szybko zaaklimatyzowali 
się w Szwecji, gdzie zima jest mroźna, ciemna i długa, a lato 
nierzadko upalne i pełne słońca. Dzięki relacjom Bünza czytel-

nik może zajrzeć do daleko wysuniętego na północ ludzkiego 
siedliska, spędzić dzień na platformie wiertniczej w Norwegii 
oraz łowić ryby w przeręblu wraz z rdzenną ludnością kręgu 
polarnego, a wreszcie dowiedzieć się trochę o skandynawskiej, 
a przede wszystkim szwedzkiej, mentalności i obyczajowości. 
Równie interesujące są powieści: „Zagubiony w Chinach” 
czy na „Szlaku do Composteli”. Nasze biblioteki posiadają je 
w swych zbiorach – serdecznie zapraszamy!

Oprac. Edyta Frejlich

S P R Z E D A M

Dom w Gnojniku o powierzchni 104 m2, 

blisko drogi asfaltowej, Cena do uzgodnienia.

Tel. kontaktowy

506 217 080, 14 68 60 333
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Tyle lat już kochasz
Październik tego roku, wbrew przewidywaniom meteo-

rologów nie był ani deszczowy ani pochmurny, a promienie 
słońca, tak cenne o tej porze, były jak ciepłe uśmiechy wysy-
łane nam przez naszego drogiego Ojca Świętego. 

Tym razem w roli gospodarza koncertu wystąpiła Gosprzy-
dowa. Dla mieszkańców tej wioski był to ogromny zaszczyt, 
gdyż jak zauważyli organizatorzy, z wielkim zaangażowaniem 
przygotowali się do obchodów Dnia Papieskiego a grupa de-
koracyjna zaoferowała się, że samodzielnie przygotuje deko-
rację okolicznościową.

Jednym z moich ulubionych wydarzeń  w kalendarzu im-
prez naszego Centrum Kultury jest październikowy koncert 
poświęcony Janowi Pawłowi II. Zespoły z terenu całej gminy 
jednoczą swe siły, by jak najpiękniej zaśpiewać temu, którego 
wciąż kochamy, choć nie ma go już z nami. Siedem lat temu 
wstrząśnięci jego odejściem, obiecywaliśmy pamiętać i dawać 
świadectwo naszej miłości. Niech więc udział w obchodach 
Dnia Papieskiego dziś i przez kolejne lata będzie spełnieniem 
naszych obietnic.

,,Holidays" z Gosprzydowej

Późnym popołudniem gosprzydowska świątynia wypełniła 
się wiernymi z terenu całej gminy. Spotkanie rozpoczęła wspólna 
modlitwa różańcowa a po niej mury kościoła wypełniły dźwięki 
melodii. Jako pierwsi wystąpili muzycy z gminnej orkiestry dętej 
działającej przy Centrum Kultury. Pod batutą kapelmistrza Wie-
sława Porwisza wyczarowali piękne pieśni: Jezus jest mym przy-
jacielem, O Boże Panie mój, Liczę na Ciebie Ojcze. Nie zabrakło 
też góralskich rytmów w wykonaniu orkiestry. Utwory Góralu 
czy ci nie żal oraz Intrada regionalna przeniosły nas na moment 

Zasłuchana widownia

,,Fantazja” z Gnojnika
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w ukochane przez Ojca świętego zakątki. Również najmłodsi 
artyści naszej gminy zapragnęli zaśpiewać dla Papieża. Mowa 
o zespole „Fantazja”, czyli pięciu uzdolnionych nastolatkach, do 
których niedawno dołączyli Juliusz i Paweł. W ich wykonaniu 
mogliśmy usłyszeć: Wspaniała Matka, Powołanie, Taki duży, taki 
mały oraz hymn papieskiego miasta Wadowice. Zespół, którym 
opiekuje się pan Jurek, już nie raz zachwycił nas swoim talentem, 
a ich niedzielny występ przed tronem Matki Bożej był dla obec-
nych źródłem niezapomnianych przeżyć duchowych.  

Parafialna schola z Lewniowej od początku bierze udział 
w Koncercie Papieskim. Nie zabrakło ich również tym razem. 
W nieco okrojonym składzie zaśpiewali: Kraina przeźroczy-
sta, Panie jestem Twoim dzieckiem, Idę do Nieba, a szczegól-
nie wzruszający charakter miała pieśń Ave Maryja.    

Spotkanie zakończył występ zespołu „Holidays”, który 
wyśpiewał w pieśniach swoją pobożność. Artyści pochodzą 

z Gosprzydowej i są prawdziwą chlubą wioski. Za ich spra-
wą kościół wypełniły dźwięki utworów: Tak mówił Papież, 
Ojcze święty błogosław, Szukajcie wpierw Królestwa Bo-
żego, Zapada zmrok, a jedwabne głosy Angeliki i Justyny 
przenikały nie tylko zgromadzonych ale przedzierały się 
przez zapadającą wokół ciemność. 

Tradycją jest, że koncert kończy się wspólnym od-
śpiewaniem ulubionej przez Jana Pawła II Barki. Podczas 
jednej z pielgrzymek wspomniał, że miał ją w uszach, gdy 
usłyszał werdykt konklawe. My wracając do swoich do-
mów nuciliśmy słowa …o Panie to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Jesteśmy 
najlepsi  - Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Katarzyna Konicz

Schola parafialna z Lewniowej
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Ziemniak, pyra, psianka, kartofel, per-
ka, grule…. ileż określeń naszego ziem-
niaka! Mało kto wyobraża sobie, żeby 
na naszym stole zabrakło tego warzywa. 
Niewiele osób jednak wie, skąd wziął się 
ziemniak. Historia ziemniaka zaczyna się 
8 tysięcy lat temu. Ziemniak wywodzi 
się z Ameryki Południowej, z Andów. 
Po podboju Państwa Inków, Hiszpanie 
sprowadzili ziemniaki do Europy (około 
1570 r.) i stąd żeglarze rozprzestrzenili 
uprawę rośliny na cały świat. Do Polski 
ziemniaki  sprowadziła Królowa Bona. 
Od XIX wieku ziemniak stał się podstawą 
diety milionów mieszkańców kontynentu. 
Kiedy okazało się, że jest wydajną rośliną 
uprawną, wprowadzano ją do uprawy od-
górnymi  zarządzeniami. Tak postąpili np. 
Fryderyk Wielki w Prusach i Piotr I Wiel-
ki w Rosji. Obecnie największymi produ-
centami ziemniaków  na świecie są Chiny, 
Rosja  i Indie. W Polsce obszar uprawy ziemniaka szacuje się 
na około 500 hektarów, a zbiory na ponad 9 milionów ton. 
Znane są z historii informacje, że w czasach klęski nieurodza-
ju czy zarazy, kiedy zbiory ziemniaka były niewielkie, docho-
dziło do głodu i śmierci wielu milionów ludzi (np. w Irlandii 
w połowie XIX w.).

Jadalną częścią ziemniaka jest bulwa, natomiast cała na-
ziemna część (łodyga, liście, kwiaty i owoce) jest trująca. Za-
wiera bowiem silnie trującą substancję - solaninę. Powoduje 
ona zatrucia pokarmowe, wykazuje też działanie rakotwórcze. 
Solanina znajduje się też w kiełkach i oczkach ziemniaka oraz 
zzieleniałych częściach jego bulwy. Ziemniak króluje nie tyl-
ko na stołach, jest też rośliną pastewną i ma istotne znaczenie 
przemysłowe (produkcja spirytusu i mączki ziemniaczanej). 

Istnieje wiele odmian ziemniaka. W Peru utworzono naj-
większy na świecie bank genów ziemniaka – ponad 10 tys. 
odmian. W Polsce uprawianych jest ponad 130 odmian.

Na świecie i w Polsce doceniano wartość ziemniaka i jego 
znaczenie w wyżywieniu ludności.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2008 
Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka. Ziemniakowi stawia 
się również pomniki np. w Słowenii, Chorwacji i Austrii.

W USA w Idaho znajduje się Muzeum Ziemniaka, a na 
grobowcu Fryderyka II w Poczdamie zawsze leży kilka kar-
tofli na pamiątkę faktu, że sprowadził je do Prus. W Polsce 
istnieją dwa monumenty poświęcone ziemniakowi - w Biesie-
kierzu k/Koszalina i w Poznaniu.

Od lat odbywają się festyny i święta poświęcone ziem-
niakowi. 30 września w Trzyciążu po raz kolejny odbyło się 
Małopolskie Święto Ziemniaka, w którym miałam okazję 
uczestniczyć.

Członkowie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z Gnojnika  
wzorując się na święcie grzyba, suszonej śliwki czy święcie 

I Gnojnickie Święto Ziemniaka

fasoli zorganizowali 22 września w Gnojniku I Gnojnickie 
Święto Ziemniaka. W organizację bardzo aktywnie włączy-
li się członkowie Klubu Seniora „Wrzos” oraz pracownicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. Ze 
względu na niesprzyjającą pogodę impreza odbyła się na hali 
sportowej w Gnojniku. Wśród uczestników Święta Ziemniaka 
byli kuracjusze Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego 
EWA, m.in. podopieczni WTZ z Kaszub i Pomorza.

Panie z klubu seniora przygotowały różnorakie potra-
wy z ziemniaków: sałatki, pieczone ziemniaki oraz ciasta 
i kołacze. Nie zabrakło popularnej ziemniaczanki ugotowa-
nej w Zakładzie Rehabilitacji. Potrawy były smaczne, więc 
szybko znikały ze stołów. Przygotowano wystawę płodów 
rolnych oraz  jesienny stół. Zorganizowano różne konkursy 
m.in.: obieranie ziemniaków na czas, jedzenie gotowanych 
ziemniaków, sadzenie ziemniaków na czas, konkurs na naj-
dłuższą oskrobinę czy najpiękniejszy wierszyk poświęco-
ny ziemniakowi oraz konkurs wiedzy o ziemniaku. Można 
było wykazać się zręcznością, wykonując różne postacie 
z ziemniaków, żołędzi, kasztanów i liści. Imprezę uświetnił 
występ zespołu „Szkraby”, który zachwycił gości z północy 
Polski. Podobnie jak występ grupy śpiewaczej Klubu Se-
niora „Wrzos”. Kuracjusze z Kaszub przygotowali piosenki 
w swojej gwarze.

Dopisali  też zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Jestem 
pełna podziwu dla zaangażowania członków Klubu Seniora 
„Wrzos”. Zachwyciły mnie ich pomysłowość i umiejętności 
organizacyjne. Serdecznie dziękuję również pracownikom 
WTZ z Zawady Uszewskiej i innym wolontariuszom. Mam 
nadzieję, że zapoczątkowane, w tym roku Święto Ziemnia-
ka będzie również i w kolejnym roku świetną integracyjną 
imprezą plenerową. 

Ewa Cierniak-Lambert 

Mistrzynie ziemniaka i ich popisy
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Jesień na śliwkowym szlaku to doskonały okres dla mi-
łośników śliw - wyjątkowych i jakże zdrowych owoców. Po 
pierwszych zbiorach zapełniły się lokalne suszarnie, w któ-
rych procesowi wędzenia i suszenia poddawane są tradycyjne 
polskie węgierki. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 
aktywnie uczestniczy w promocji obszaru z wykorzystaniem 
produktu regionalnego – suski sechlońskiej (wpisanej 8 paź-
dziernika 2010 roku do unijnego rejestru Chronionych Ozna-
czeń Geograficznych - ChOG).

O szerokich możliwościach kulinarnego wykorzystania śliw 
przekonali się nasi  partnerzy z branży gastronomiczno – tury-
stycznej, producenci wyrobów spożywczych oraz przedstawiciele 
samorządów lokalnych z terenu LGD, którzy zaangażowali się 
w wyrób śliwkowych specjałów oraz organizację imprez ze śliw-
ką w tle. Dla wyróżnienia lokalnych partnerów Stowarzyszenia, 
którzy w swej ofercie posiadają produkty ze śliwką oraz orga-
nizują corocznie „śliwkowe imprezy” przeprowadzono certyfi-
kację produktów lokalnych. Dyplomy certyfikacji przyznawane 
w dwóch kategoriach: „Śliwkowy specjał” oraz „Śliwkowa im-
preza zostały wręczone podczas Święta Suszonej Śliwki, które 
odbyło się 16 września na stadionie w Kątach (gmina Iwkowa).  

Smak suszonej śliwki wykorzystanej do produkcji potraw 
został ponownie doceniony w konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów", do którego Stowarzysze-

Aktualności Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”

nie „Na Śliwkowym Szlaku” zgłosiło produkt lokalny – po-
lędwicę faszerowaną suską sechlońską wytwarzaną w Zakła-
dzie Mięsnym Romana Motaka w Iwkowej. Przypomnijmy, 
iż w ubiegłym roku polędwica faszerowana suską sechlońską 
zdobyła główną nagrodę w pierwszym etapie konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów", zaś w tym 
roku uzyskała nominację do nagrody „Perła 2012”. Najlepsze 
potrawy oraz dania pretendujące do tej prestiżowej nagrody 
zostaną ocenione podczas uroczystego finału konkursu, który 
odbędzie się w październiku br. podczas Międzynarodowych 
Targów Spożywczych Polagra-Food w Poznaniu, w których 
Stowarzyszenie wystąpi na stoisku Województwa Małopol-
skiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony interneto-
wej (www.nasliwkowymszlaku.pl). gdzie zamieszczono foto-
relację ze wspomnianych wydarzeń. 

Wszystkich zainteresowanych kolejnymi konkursami prze-
prowadzanymi za pośrednictwem naszej LGD informujemy, 
iż w terminie 29.10.2012 – 26.11.2012 Stowarzyszenie „Na 
Śliwkowym Szlaku” planuje nabór w ramach działania „Małe 
projekty”. W związku ze zmianą Rozporządzenia dotyczącego 
Małych Projektów zachęcamy do konsultowania pomysłów 
z biurem Stowarzyszenia (kontakt: biuro tel. 14 68 44 549, 
e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl). 

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego i nie-
mieckiego! Od 2 października br. /po krótkiej przerwie wa-
kacyjnej/ kontynuowane są spotkania dla osób chcących 
pokonać bariery językowe. Uczestnictwo w zajęciach jest 
nieodpłatne. Lekcje odbywają się we wtorki w godzinach 
popołudniowych w świetlicach Centrum Kultury w Gnojniku 
i w Gosprzydowej. 

Zajęcia  prowadzone są przez pedagogów ze Szkoły Ję-
zyków Obcych CELINGUA w Krakowie, na trzech pozio-
mach: początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany. 
Zapewniamy miłą atmosferę zajęć oraz wyraźne rezultaty 
nauki. Szczegółowych informacji na temat kursu udzielają 
pracownicy w/w placówek. Kursy językowe realizowane są 
w ramach projektu pod nazwą: „Jesteśmy najlepsi” – „Czło-
wiek – najlepsza inwestycja” zadanie IV poz. 55 . Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej i upowszechnianie ak-
tywnej integracji. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
w ramach projektu partnerskiego Gmin: Czchów (Lider) 
Gnojnik i Iwkowa. Program Operacyjny- Kapitał Ludzki 
2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz ze środków budżetu państwa.  

Twoje szanse, nasze propozycje

W poniedziałki w godzinach wieczornych zapraszamy na 
aerobik i naukę tańca towarzyskiego, gwarantujące miłe spę-
dzenie wolnego czasu, poprawę kondycji i samopoczucia  pod 
okiem doświadczonych instruktorów tańca i aerobiku. Dołą-
czyć można w każdej chwili! Zapraszamy do Centrum Kultury 
w Gnojniku i świetlic wiejskich w Gosprzydowej i w Lewnio-
wej! Szczegóły pod numerem tel. 14 68 69 690. 

Młodzi poligloci

http://www.nasliwkowymszlaku.pl
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Strata jest częścią ludzkiego życia. Jest wpisana w czło-
wieczy los. Najboleśniejszą stratą jest śmierć kogoś bliskiego. 

Z bólem pożegnała gosprzydowska parafia swojego długo-
letniego proboszcza, ks. Edwarda Szczurka, który zmarł w tar-
nowskim szpitalu 19 września 2012 r. Kapłan ten przez 41 lat 
towarzyszył swoim parafianom w chwilach radosnych i smut-
nych, udzielając Sakramentu Chrztu, przygotowując do przy-
jęcia I Komunii św. oraz Sakramentu Bierzmowania, błogosła-
wiąc nowe małżeństwa, goszcząc podczas kolędy w domach 
rodzinnych, organizując prymicje, uroczyste odpusty, jubile-
usze, odprowadzając wielu na miejsce wiecznego spoczynku. 

Wierna i odpowiedzialna służba oraz towarzyszenie w naj-
ważniejszych momentach życia, to dla wielu pokoleń powód 
do wdzięcznej pamięci i obecności podczas ostatniej drogi 
Zmarłego Kapłana.

Pogrzeb ś. p. ks. Edwarda Szczurka odbył się 21 września 
w Gosprzydowej. Najświętszej Ofierze przewodniczył ks. bp 
ordynariusz Andrzej Jeż. Przy ołtarzu zgromadziło się kilku-
dziesięciu kapłanów, a wśród nich wszyscy kapłani rodacy, 
którym ks. Edward organizował prymicje – Ojcowie domini-
kanie – Józef, Jerzy, Roman Bakalarzowie, ks. Michał i Pa-
weł Machałowie, ks. Marek Prus oraz ks. Piotr Pasek. Przy 
trumnie ks. Seniora wartę zaciągnęli strażacy – w większości 
byli uczniowie i ministranci zmarłego kapłana. Obecny był też 
poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poczet 
sztandarowy Szkoły Podstawowej, w której katechizował ks. 
Edward Szczurek. Świątynia wypełniła się wiernymi z Go-
sprzydowej, Zalasowej, Kaniny, Brzezin, Czchowa. W tych 
parafiach ks. Edward pełnił kapłańską służbę. 

Po mszy św. słowa pożegnania wygłosili – przew. Rady 
Parafialnej Paweł Prus, o. Roman Bakalarz, a także ks. 
Krzysztof Klimczak. Kondukt żałobny na cmentarz poprowa-
dził ks. dziekan Józef Drabik.

Ks. kanonik Edward Szczurek urodził się 7 października 
1930 roku w miejscowości Piątkowa koło Nowego Sącza. Eg-
zamin dojrzałości złożył w 1950 roku w Nowym Sączu a na-
stępnie rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchow-
nym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 

Ostatnie pożegnanie

1955 r. w tarnowskiej katedrze z rąk ks. bpa Karola Pękali. 
W latach 1956 – 1971 był wikariuszem w następujących pa-
rafiach: Zalasowej (1956-1959), Kaninie (1959-1961), Czcho-
wie (1961-1965) oraz Brzezinach (1965-1971).

W listopadzie 1971 roku ks. Szczurek został skierowany do 
parafii w Gosprzydowej. Pierwotnie pracował jako wikariusz-
-ekonom, a w lutym 1972 roku został mianowany jej probosz-
czem. Posługę kapłana-pasterza pełnił nieprzerwanie do sierpnia 
2000 roku. Po przejściu na emeryturę pozostał w Gosprzydowej 
w charakterze księdza-rezydenta. Pomagając swoim następcom 
służył gosprzydowskiej parafii przy ołtarzu i w konfesjonale. 
Gdy choroba i cierpienie zawładnęły Jego siłami, troskliwą 
opiekę znalazł w najbliższej rodzinie u brata Kazimierza. Ostat-
nie tygodnie swojego życia spędził w Domu Księży Emerytów 
w Tarnowie. Hospitalizowany po udarze w tarnowskim szpitalu 
zmarł 19 września 2012 r. w wieku 82 lat.

Spoczął na cmentarzu w Gosprzydowej, której wiernie słu-
żył jako kapłan przez połowę swojego życia. 

Ewa Prus

Gosprzydowianie tłumnie żegnali swojego proboszcza
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Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie 
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
Na Wszystkich Świętych mroźno i sucho, całą zimę będzie biało i głucho.
Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani pietruszki.
Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
Zwykle w dzień Marcina śnieg prószyć zaczyna.
Gdy Marcin w śniegu przybieżał, całą zimę będzie w nim leżał.
Grzmot w listopadzie, urodzaj w polu i w sadzie.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Gdy w Katarzynę lód nie stanie - szykuj sanie, gdy w Katarzynę mróz - szykuj wóz.
Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi.
W Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie w przyszłym lutym chyba jeszcze ładniej.
Gdy Andrzej z wichrami, złe czasy przed nami.
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
Gdy jesień zamglona zima zaśnieżona.
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Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione zajęcia. Jedni zbierają 
pamiątki, drudzy uprawiają sport, a dla innych zamiłowaniem 
jest ot, choćby np. pisanie. Wśród wielu lokalnych pasjonatów 
jest również dziennikarz, fotograf, znany społecznik, inicjator 
wielu przedsięwzięć, muzyk i aktor- amator. I to… uwaga! 
w jednej osobie. Marek Białka znany jest w środowisku kultu-
ralno-artystycznym gminy Gnojnik. Sam uważa się za skromną 
osobę i niewiele chce mówić o życiu 
prywatnym. Na moją prośbę, zgo-
dził się udzielić krótkiego wywiadu 
dla Czytelników WG, dlatego dziś 
chciałam Państwu przedstawić wła-
śnie jego postać. 

Gdybyś miał przedstawić się 
w kilu słowach, powiedziałbyś... 

Pochodzę z Uszwi, ale od 12-tu 
lat mieszkam w Gnojniku. Tutaj, 
wspólnie z żoną Danutą wybudo-
waliśmy dom. Mamy trójkę dzieci: 
Marka, Krzysia i Basię. Kilka dni 
temu skończyłem właśnie 40 lat. 
Jestem absolwentem wydziału Za-
rządzania Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie oraz studiów pody-
plomowych w Krakowskiej Szkole 
Biznesu UE. Posiadam uprawnienia 
do zasiadania w radach nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa. Przez wiele 
lat pracowałem w Browarze Oko-
cim, a ostatnio w jednym z resortów 
administracji rządowej. 

Którą ze swoich pasji cenisz naj-
bardziej ?

- Niewątpliwie, jedną z nich jest pisanie. Uważam, że 
szuflada nie jest najlepszym miejscem na przechowywanie 
swoich myśli, wrażeń i spostrzeżeń, dlatego też często się-
gam po pióro i… po prostu piszę.

Skąd u Ciebie taki zapał do pisania? 
Podobnie jak całe nasze życie jest dziełem przypadku, tak 

również i tutaj, wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo. 
W 1996 r. przebywałem na urlopie w nadmorskim Trójmieście. 
Chciałem wówczas zobaczyć kościół w Sopocie, którego bu-
downiczym był ks. Zygmunt Toboła – mój rodak z Uszwi. Tam 
przypadkowo spotkałem Lecha Kaczyńskiego, z którym chwilę 
rozmawiałem i zrobiłem pamiątkowe zdjęcie.  Kiedy w 2005 r. 
został wybrany prezydentem RP, chciałem podzielić się swoimi 
wrażeniami. I to był właśnie mój pierwszy artykuł, przyniesiony 
na dyskietce do redakcji „Kościoła nad Uszwicą”, który notabene 
stał się „przyczyną” tego, iż zacząłem regularnie pisać.  Moje fe-
lietony, wywiady i reportaże można również znaleźć w miesięcz-
niku „Wzrastanie”, „Gazecie Krakowskiej”, „WG” oraz na kilku 
portalach internetowych.

Przeglądając stronę www.brzesko.ws dowiedziałam się, że 
zostałeś wybrany „Człowiekiem  Roku 2011”. 

Zgadza się. Otrzymałem taki tytuł od Nieoficjalnego Por-
talu Miasta Brzeska i Okolic, za działalność publicystyczną 

i społeczną. Cieszę się, ktoś docenia moją pracę - zwłaszcza 
gdzieś tam daleko, za oceanem w Chicago. 

Twojego autorstwa jest również kilka stron innych interne-
towych. 

Dostrzegając potrzebę komunikacji społecznej, postanowi-
łem zbudować stronę internetową parafii św. Marcina w Gnoj-
niku, na której można znaleźć informacje, dotyczące bieżących 

wydarzeń z życia kościoła i parafii, 
a przede wszystkim aktualne ogło-
szenia . Stworzyłem również stronę 
OSP w Uszwi, którą „przekazałem”, 
jako wirtualny prezent z okazji 90-tej 
rocznicy powstania tej jednostki.

Na stronie parafialnej doliczyłam 
się blisko 4 tysięcy zdjęć. Czy to też 
Twoja praca ?

No tak. Żyjemy w świecie, gdzie 
dominują elektroniczne media. Wg 
opinii psychologów, jesteśmy zdo-
minowani światem obrazu, czyli fo-
tografią, dlatego też bardziej atrak-
cyjne i poczytne są takie media, które 
więcej pokazują zdjęć, a piszą mniej 
tekstów. Obraz pozwala utrwalić 
w naszej pamięci różne wydarzenia, 
dlatego w fotogalerii zamieszczonych 
jest aż tyle zdjęć z życia parafii.

Czy z fotografią wiążesz jeszcze 
jakieś plany?

Nie ukrywam, że chciałbym ufundo-
wać wystawę fotograficzną pt. „Nowy 
kościół w budowie”, na której byłyby 
pokazane zdjęcia od symbolicznego 

wbicia łopaty, jakie miało miejsce w 2006 roku, aż do dnia dzisiejsze-
go. Myślę, że byłaby to okazja do wielu wspomnień.

Masz na swoim koncie również występy sceniczne. Podobno 
zagrasz w serialu telewizyjnym ?

Muszę przyznać, że mam zamiłowanie nie tylko do kultury 
i sztuki, ale jestem także miłośnikiem muzyki. Od ponad 20-tu 
lat gram na saksofonie altowym w orkiestrze dętej miasta Brze-
ska, zaś od niedawna także w gminnej orkiestrze. Gram również 
na akordeonie, zazwyczaj przy grillu. Kilka lat temu wystąpiłem 
w sztuce A. Fredry pt. w „Śluby panieńskie”, wcielając się w rolę 
Radosta. Prawdą jest, że wygrałem casting do serialu TVN  pt. 
„Lekarze”, ale ze względów osobistych nie mogłem wystąpić na 
planie zdjęciowym w terminie wyznaczonym przez reżysera.

Twoją aktywność można dostrzec również w gnojnickiej 
świątyni.

Od dawna moim marzeniem było, aby podczas Triduum 
Paschalnego zaśpiewać opis Męki Pańskiej wg św. Mateusza. 
Stąd mój pomysł, aby przygotować i wykonać śpiew pasyjny. 
Przy sporym nakładzie wspólnej pracy, razem z Michałem Sere-
makiem udało nam się to osiągnąć. W ubiegłym roku, za zgodą 
księdza Proboszcza, po raz pierwszy zaśpiewałem Orędzie Wiel-
kanocne, czyli tzw. Exultet. 

Rozmawiała: Helena Święch

Poznajmy się
Artykuły z cyklu „Zwykli ludzie, niezwykłe pasje życiowe”

Pamiątkowe zdjęcie z Brukseli
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Gmina Gnojnik przygotowuje się do reformy systemu 
gospodarowania śmieciami zgodnej z nowymi przepisami 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Reforma 
polega na przejęciu przez Gminę obowiązków związanych 
m.in. z wywozem śmieci od wszystkich właścicieli nieru-
chomości. Dotychczasowe indywidualne umowy dotyczące 
odpadów komunalnych, zawierane przez mieszkańców, zo-
staną zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Wkrótce Rada Gminy Gnojnik podejmie stosowne uchwa-
ły dotyczące m.in. sposobu segregacji odpadów (rodzaj i ilość 
worków), wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, terminu i trybu uiszczania 
opłaty oraz niższej opłaty za selektywne gromadzenie śmieci. 
Mieszkańcy gminy Gnojnik zostaną niezwłocznie poinformo-
wani o nowych aktach regulujących zasady gospodarki od-
padami. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należeć 
będzie wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie deklaracji 
mieszkańcy dokonywać będą wpłat na rzecz Gminy Gnojnik. 
W zamian za uiszczane opłaty Gmina będzie odbierać śmieci. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie 
z ustawą obejmować będzie wszystkie  koszty funkcjonowa-

Nowe zasady odbierania odpadów komunalnych
nia systemu, tj. odbierania, transportu, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów, funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki 
odpadów oraz obsługę administracyjną.

Gmina Gnojnik ostatecznie przejmie obowiązki związane 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 
2013 roku. Do tej pory obowiązywać będą dotychczas zawarte 
przez mieszkańców umowy z firmami wywozowymi.

Jeszcze raz przypominamy, że mieszkańcy gminy zobowią-
zani będą do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: pa-
pier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomate-
riałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Reforma niewątpliwie przyczyni się do poprawy stanu śro-
dowiska w naszej gminie między innymi poprzez prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów i ponownego ich wykorzystania 
oraz wyeliminowanie przypadków unikania opłat i tworzenia 
tzw. „dzikich wysypisk”.

Dodatkowe pytania dotyczące przygotowywanych zmian 
można kierować do pracowników Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy 
w Gnojniku – I piętro pokój nr 14, numer telefonu 14 68 
69 600 wew. 21.

Magdalena Wnęk 

Zakład Instalacji 
Sanitarnych

wykonuje usługi w zakresie:
Instalacje i sieci wod.– kan.

Instalacje gazowe
Instalacje centralnego ogrzewania

Stanisław Kiełbasa, 32-859 Złota 334
tel./fax 14 684 54 24, kom. 603 939 637
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Instruktorzy świetlic wiejskich wiedzą, że nie da się wy-
cenić pracy osób bezinteresownie udzielających się dla dobra 
wsi. Nie można wycenić ich zaangażowania, wsparcia, do-
brych rad i chęci pomocy. Można jedynie dziękować. Taką 
właśnie formą podziękowania był wyjazd członków grup 
wieńcowych z Uszwi, Zawady Uszewskiej i Biesiadek oraz 
grupy kolędniczej z Uszwi na wycieczkę do Bochni. Pierwszy 
etap wyjazdu to najstarsza w Europie i Polsce kopalnia soli.

Kiedy zjechaliśmy ciasną windą 176 m pod ziemię, zna-
leźliśmy się na poziomie IV August, gdzie wśród niezwykłych 
efektów dźwiękowych i wizualnych rozpoczęliśmy zwiedzanie. 
Dzięki wykorzystaniu nowinek technicznych czuliśmy się, jak-
byśmy odbywali wyjątkową podróż w czasie. Przez najpiękniej-
sze i najciekawsze wyrobiska prowadził nas przewodnik, a po-
magali mu w tym polscy królowie, żupnicy genueńscy, a nawet 
duch cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się początek 
kopalni w Bochni. Zwiedzanie kończyło się w Komorze Wa-

Kolonia letnia w Łebie trwała 2 tygodnie i zorganizowana była 
przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole Małopolska za częściową odpłatnością. Uczestni-
czyło w niej 31 dzieci z Małopolski a w tym roku po raz pierwszy 
w grupie tej  znalazło się 18 uczestników z naszej gminy. Dla nie-
których było to pierwsze spotkanie z „naszym” morzem. Koloniści 
podzieleni byli na grupy według zainteresowań i wieku. 

W czasie kolonii uczestnicy zostali zapoznani z regula-
minem pobytu w OW „Słowiniec”, zasadami BHP,  p/poż. 
i ruchu drogowego. Odbyły się też warsztaty i prelekcje, które  
przeprowadzili specjaliści z Komendy Straży Pożarnej z Lę-
borka, Komendy Policji na temat bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i odblaski 
na rękę a także ulotki tematyczne. 

Każdego dnia wędrowaliśmy na plażę, gdzie czekały na 
nas wszystkie atrakcje z nią związane: kąpiel w morzu, space-
ry, opalanie i gra w piłkę. 

W trakcie naszego pobytu braliśmy udział w zorganizo-
wanych wycieczkach autokarowych mi.in. do latarni morskiej 
w Stilo, do Słowińskiego Parku Narodowego na ruchome 
wydmy oraz do Smołdzina do Muzeum Przyrodniczego i na 
punkt widokowy. Odbyły się też konkursy: plastyczny pt. ”La-
tarnia w Stilo”, wiedzy na temat  odwiedzonych miejsc, eko-
logiczny, czystości, rozgrywki w siatkę, turniej grup „kolory”. 

Pocztówka z wakacji
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spacery po Łebie – 

choćby do kina 7D, do stoisk z pamiątkami związanymi z mo-
rzem. Mogliśmy też obejrzeć zlot motocyklistów czy nadbrze-
że portowe z zacumowanymi statkami turystycznymi. Wieczo-
rami odbywały się dyskoteki, na których  uczestnicy nauczyli 
się tańca „Belgijski” i wakacyjnych piosenek. Zorganizowano 
nam też ognisko, a w przeddzień odjazdu  puszczanie „lampio-
nów szczęścia”  nocą na plaży. Było to niesamowite przeżycie. 
W sobotę odbyło się uroczyste zakończenie kolonii, podczas 
którego każda grupa zaprezentowała przygotowany przez sie-
bie program artystyczny. Prezes KSPS Zofia Grzebisz-Nowic-
ka wręczyła nagrody kadrze prowadzącej zajęcia a wszyscy 
uczestnicy otrzymali książki pamiątkowe i nagrody za udział 
we wszelkiej działalności. 

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z pobytu na kolonii. 
Zawiązały się nowe znajomości, a więc na koniec były gorące 
pożegnania ze łzami w oczach. W drodze do domu  wstąpili-
śmy do McDonalds na poczęstunek ufundowany przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Szkole Małopolska.

Po długiej podróży wszyscy uczestnicy dojechali szczęśli-
wie do domów i  bardzo by chcieli jeszcze pojechać na taką 
kolonię. Renata Chmielewska – przedstawicielka SPSM obie-
cała, że nie zapomni o g minie Gnojnik.

Maria Górka, 

U stóp Jasnogórskiej Pani
Stało się już niemal tradycją, że w dniu zakończenia Pie-

szej Pielgrzymki Tarnowskiej mieszkańcy Lewniowej udają 
się do Częstochowy, aby powitać tych, którzy przez dziewięć 
dni wędrowali do tronu Pani Jasnogórskiej. Świetlica wiejska 
w Lewniowej po raz kolejny zorganizowała wyjazd autokaro-
wy, w którym udział wzięli zarówno krewni pielgrzymów, jak 
i ci, którzy chcieli się pokłonić Matce Bożej. Dla wszystkich 

były to niezapomniane chwile, pełne głębokich przeżyć. Nie-
małe również znaczenie ma taki wyjazd dla samych pielgrzy-
mujących. – Jak miło jest po dziewięciu dniach spędzonych 
w drodze zobaczyć w tłumie uśmiechniętą twarz mamy i choć 
nasze spojrzenia spotykają się na parę sekund, jej oczy mówią 
„jestem z ciebie dumna, córeczko”- mówi uczestniczka piel-
grzymki. Bogumiła Sacha

Zwiedzili miasto św. Kingi 
żyn, znajdującej się na poziomie VI Sienkiewicz 250 m pod 
ziemią, gdzie mieszczą się boisko sportowe, długa zjeżdżalnia, 
podziemna restauracja „Ważynek”, sklepik z pamiątkami oraz 
plac zabaw dla najmłodszych. Cały prawie trzygodzinny pobyt 
w kopalni minął bardzo szybko, ale jak zapewniał przewod-
nik mieliśmy okazję nawdychać się tyle dobroczynnego jodu, 
co przez dwa dni nad morzem. Kolejny etap podróży to kino 
„Regis” w Bochni, do którego jednak dotarliśmy przed czasem. 
Tym sposobem pojawiła się możliwość odwiedzenia pobli-
skiej bazyliki, która obchodziła właśnie tygodniowy odpust 
ku czci Matki Bożej Różańcowej. Zwieńczeniem wycieczki 
był film „ Bitwa pod Wiedniem”, który miał pokazywać jeden 
z najjaśniejszych momentów naszej historii. Niestety, okazał 
się bardzo płytkim widowiskiem kinowym. Myślę jednak, 
że wiele osób zainspirował, by sięgnąć do prawdziwych źró-
deł historycznych i przypomnieć sobie najpiękniejsze chwile 
z dziejów naszej Ojczyzny.  Lucyna Wnęk
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Z myślą o kulturze
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” w kolejnym 

naborze na małe projekty, który trwa od  29.10.2012 r. do 26.11.2012 r.  Centrum Kultury w Gnojniku złożyło wniosek pn. 
„Wyposażenie Centrum Kultury w Gnojniku w sprzęt nagłaśniający celem poszerzenia działalności kulturalnej placówki”. 
Ponadto dwa projekty złożyło nowo powstałe stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli”, tj.: „Wydanie albumu  fotogra-
ficznego Gnojnik na starej fotografii celem zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego”. Wśród mate-
riałów do tej publikacji znajdują się zdjęcia zamieszczone na okładce niniejszego numeru WG. Drugi projekt nosi 
nazwę ,,Budowa małej infrastruktury turystycznej w Gnojniku". 

Pierwsze walne zebranie niedawno zawiązanego stowarzyszenia miało miejsce w czerwcu. Obecnie jest ono zareje-
strowane, otrzymało stosowne numery oraz pieczątkę i zgodnie ze statutem przygotowuje w/w wnioski. Projekty będą 
rozpatrywane przez radę stowarzyszenia i jeśli przejdą pozytywną ocenę formalną zostaną przekazane do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Krakowie, celem dalszej weryfikacji.  

Co słychać w gminie
W poniedziałek 1 października br do Zawady Uszewskiej zawi-

tał cyrk „Vegas”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli podziwiać 
m.in. śpiewające psy yorki, krokodyla, węże, małpki – akrobatki, ku-
cyka, fretki z gracją pokonujące przeszkody i inne atrakcje.

***
W Zawadzie Uszewskiej rozpoczęły się bezpłatne szkole-

nia z obsługi komputera i Internetu w ramach projektu „Pod-
wyższenie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie 
IT” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Marszał-
kowski i Departament Rozwoju Gospodarczego.

***
Kolejnych osiem odcinków dróg gminnych otrzymało 

nową nawierzchnię asfaltową. Prace modernizacyjne za łącz-
ną kwotę ponad 984 tys. zł prowadzone były na następujących 
drogach: Gnojnik „Droga Wisowa”, Uszew „Za Cmentarz”, 
Biesiadki „Łącznik Zagórze – Leśniczówka na Okocim”, 
Uszew „W Rynku koło Wójtowicza”, Gnojnik „Uwrocie”, 
Zawada Uszewska „W pole”, Gosprzydowa „Nagórze” oraz 
Lewniowa „Debrza”. Tak szeroki zakres remontów nie był-
by możliwy, gdyby nie przyznanie naszej gminie rządowych 
środków w ramach transzy II oraz bonusowej transzy IA na 
odbudowę dróg gminnych po powodzi 2009 i 2010. Fundusze 
w ramach transzy IA otrzymały tylko te gminy, które zaosz-
czędziły pieniądze przy realizacji pierwszej transzy oraz szyb-
ko i sprawnie przeprowadziły proces pozyskiwania środków. 

***
Zakończono prace związane z modernizacją dróg transpor-

tu rolnego w miejscowościach Gosprzydowa, Gnojnik i Uszew. 
W ramach rekultywacji odmulono istniejące rowy, wyremontowa-
no przepusty oraz wykonano nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
Łączny koszt zadania zamknął się w kwocie ponad 70 tys. zł.

***
Gmina Gnojnik oraz Województwo Małopolskie współ-

finansowały remont pomieszczeń Domu Ludowego w Zawa-
dzie Uszewskiej należących do Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wstawiono nowe okna oraz bramę wjazdową do garażu. Dzię-
ki wnioskowi przygotowanemu przez Urząd Gminy udało się 
pozyskać ponad 11 tys. zł (co stanowiło 50% kosztów remon-
tu) w ramach programu „Małopolskie Remizy 2012”. 

***
Zakończyła się konserwacja brzegu rzeki Uszwicy 

w Uszwi na odcinku 250 m. Modernizacja brzegu rzeki obej-
mowała: ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, udrożnienie 
cieku, naprawę opaski z narzutu oraz rozplantowanie urobku. 
Roboty konserwacyjne nadzorowane były przez Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

***
Trwają procedury przetargowe związane z realizacją za-

dań „Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej”, „Remont 
dróg transportu rolnego” oraz „Budowa chodnika z kanaliza-
cją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy dro-
dze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz 
z przebudową istniejących zjazdów - Etap V”.

***
Urząd Gminy Gnojnik przygotowuje projekty na budowę 

chodników przy drodze Gnojnik – Lewniowa oraz przy dro-
dze Zawada Uszewska – Uszew (od Domu Ludowego do ko-
ścioła). Gotowy jest już projekt budowy chodnika przy drodze 
Zawada Uszewska – Biesiadki aż do granicy ze Złotą (jest 
to kolejny etap realizacji tej inwestycji). W ramach projektu 
zostanie również wybudowany chodnik na odcinku od Domu 
Ludowego w Zawadzie Uszewskiej do drogi krajowej. Obec-
nie projekt czeka na pozwolenie na budowę.

***
Wyłoniono wykonawcę projektu „Nowe szanse – ła-

twiejszy start w edukacji” finansowanego w ramach POKL. 
W dodatkowych zajęciach edukacyjnych będą mogli wziąć 
udział uczniowie klas I–III ze szkół podstawowych w na-
szej gminie. W puli ponad 2 200 godzin znajdą się zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające talenty 
i umiejętności uczniów.

***
W każdą środę września oraz pierwszą środę październi-

ka w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku zainteresowanych 
mieszkańców gminy przyjmował ekspert ds. pozyskiwania 
środków unijnych na otwarcie lub rozwój działalności gospo-
darczej, projekty edukacyjne, szkolenia itd. Konsultacje zorga-
nizował Urząd Gminy Gnojnik wspólnie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji z życia gminy znajdą Państwo 
na stronie www.gnojnik.pl.

http://www.gnojnik.pl


czytaj – str. 17

Jesienne poznawanie świata

W bocheńskiej bazylice

Zmęczeni, ale uśmiechnięci 



150 lat PSP im. Jana Pawła II w Gnojniku

,,Szkraby” na swoim podwórkuSzkoło, przyjmij nasze podarunki

red. nacz. Ewa Świerczek,  Edyta Frejlich – zastępca red. nacz.
Helena Święch, Katarzyna Konicz, Bogumiła Sacha,    ks. Marian Zapiór, Lucyna Wnęk. Ewelina Bednarowska − korekta. 

/fax

Janusz Legutko i Marek Białka. Nakład 500 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych artykułów.

32−864 Gnojnik 401, tel./fax 14 68 69 690, e−mail: wiesci.gminne.redakcja@onet.pl

Już za chwilę dzieci wbiegną na plac Wdzięczny sztandar na czele

Będziemy dobrymi uczniami


