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• Świąteczny czas

• Jubileusze i uroczystości

• Gminne podsumowania i plany

• Edukacyjne sukcesy

• Co słychać w gminie?

Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem dziecina Święta 

wznosi w górę swe rączęta, błogosławi lud.
Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych wiarą 

w drugiego człowieka, nadzieją 
na pogodne jutro oraz miłością najbliższych

życzą
Przewodniczący Rady Gminy            Wójt Gminy Gnojnik

                     Janusz Zych          Sławomir Paterek
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czyt. str. 9

Diamentowa BIESIADKA – warta wiersza i … kwiatka

Kochać i być kochanym to czuć słońce z dwóch stron

czyt. str. 5

Żwawa 60-latka – 
biblioteka to w BIESIADKACH.
Tutaj – daję na to głowę 
czary dzieją się bajkowe.
To za sprawą pary wróżek, 
co zostały tu na dłużej
i wśród półek urzędują, 
o czym marzysz – wyczarują:
wielką podróż na kraj świata, 
słońce gorącego lata,
stary romans nieco łzawy, 
ciut poezji dla przyprawy, 
bajki – grajki, kryminały, 
opowieści worek cały 
i dla młodych, i dla starych: 
straszne, śmieszne, 
nie do wiary… 
Chcesz emocji przeżyć tyle?
Wpadnij tutaj choć na chwilę. 
Takie miejsce – to jest gratka
SUPER DUCHOWA BIESIADKA!

Ewa Stadtmüller
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W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy fi-
nansowej rok 2016 stał głównie pod znakiem przygo-
towywania projektów i walki o zdobycie środków ze-
wnętrznych na realizację inwestycji. Nie oznacza to jed-
nak, że nic się w gminie Gnojnik nie działo pod wzglę-
dem  bieżących  przedsięwzięć. Wręcz  przeciwnie…

Jak zwykle rok obfitował w remonty dróg, których 
łączny koszt  zamknął  się w kwocie  ponad 5 mln  zł. 
Jedną  z  najważniejszych  inwestycji,  realizowaną we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym, stała się długo 
wyczekiwana modernizacja drogi powiatowej Gnojnik 
– Gosprzydowa – Lipnica Murowana. Na ten cel Staro-
stwo wyłożyło 2 mln zł, a nasza gmina ponad 800 tys. zł. 
Pozostałe środki w wysokości ponad 1,3 mln zł, Powiat 
pozyskał – na podstawie dokumentacji projektowej przy-
gotowanej przez Urząd Gminy – z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. 

Kolejne drogowe inwestycje realizowane były w ra-
mach środków z tzw. „powodziówek”. Remontem ob-
jęto następujące trasy: Lewniowa „Tworkowa”, Uszew 
„Skotnica Strońska”, przepust na drodze Gosprzydowa 
„Granice Tymowskie”, Gnojnik „Puste w stronę Strzesa-
ka” oraz „Górka w stronę Kopciów”. Środki na program 
odbudowy dróg gminnych po  intensywnych opadach 
deszczu spłynęły do naszej Gminy w dwóch transzach 
o łącznej wartości 402 tys. zł. Do tej kwoty doszły jesz-
cze środki gminne w wysokości około 174 tys. zł.

Oprócz dbałości o drogi gminne, rokrocznie staramy 
się również o poprawę stanu dróg transportu rolnego. 
W bieżącym roku wyremontowano sześć dróg służących 
rolnikom: Gnojnik „Wisowa w stronę Chudoby” i „Ba-
nia w stronę Horosina”, Gosprzydowa „Droga za DPS”, 
Lewniowa „Granice do łąk”, Uszew „Przesna na Chro-
nów” oraz Zawada Uszewska „Od Pana Golca w stronę 
Przesnej drogi”. W dwóch transzach środków przekaza-
nych do naszej Gminy otrzymaliśmy blisko 70 tys. zł. 
Gmina na rekultywację przekazała 108,5 tys. zł ze środ-
ków wiejskich, co dało łączną kwotę 178,5 tys. zł.

Pośród innych drogowych inwestycji warto wymienić 
wykonanie odprowadzenia wód na drodze „Zagoniowa” 

Rok 2016 – bieżące inwestycje i dalekosiężne plany
w Zawadzie Uszewskiej, remont przepustu na drogach 
„Stara Wieś” i „Chronów” w Gnojniku, wykonanie ście-
ku betonowego na drodze gminnej „Skotnica Kącka” 
w Uszwi, przebudowę włączenia drogi gminnej „Nizi-
ny” w Gnojniku do drogi krajowej nr 75 oraz moderniza-
cję drogi gminnej „W stronę Zawady” w Uszwi. Zadania 
te kosztowały budżet Gminy około 150 tys. zł.

W 2016 roku w końcu mogliśmy się cieszyć z suk-
cesu w sprawie likwidacji osuwiska na cieku wodnym 
w Biesiadkach. Dotację na ten cel w wysokości ponad 
600 tys. zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie 
będzie prawdopodobnie realizowane w 2017 roku.

Od początku  pełnienia  przeze mnie  funkcji wójta 
stawiałem na rozwój oświaty. Wobec wysoko wyszko-
lonej kadry pedagogicznej największym wyzwaniem sta-
ło się dla Gminy zapewnienie odpowiedniego zaplecza 
oświatowego. W poprzedniej kadencji udało się oddać 
do użytku Przedszkole w Gnojniku i salę gimnastyczną 
w Lewniowej. Wszystko wskazuje na to, że w następ-
nym roku zakończy się budowa kolejnej długo wycze-
kiwanej inwestycji, czyli sali sportowej w Biesiadkach. 
W połowie sierpnia ponownie ruszyły prace w nowym 
budynku – prace wykończeniowe, których łączny koszt 
oszacowano na około 1,6 mln zł. W chwili obecnej Gmi-
na czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych 
na sfinansowanie aktualnie wykonywanych prac. Inna 
inwestycja oświatowa prowadzona była w Domu Ludo-

Budowa sali w Biesiadkach

Pełnych ciepła, nadziei i miłości Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech będą one okazją do zadumy i wzruszeń. 
Niech przyniosą radość z rodzinnych spotkań 

oraz wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. 
Oby magia Bożego Narodzenia 
przetrwała w nas jak najdłużej! 

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2017 roku
życzy Redakcja Wieści Gminnych 
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wym w Biesiadkach, gdzie modernizacji doczekały się 
pomieszczenia przedszkolne (dwie sale zabawowe, kory-
tarz oraz gabinet dyrektora). Łącznie z remontem łazie-
nek na poddaszu budynku prace wyniosły blisko 50 tys. 
zł. W bieżącym roku zrealizowano także kolejną edycję 
projektu „Już pływam”, dzięki któremu z zajęć na ba-
senie w Bochni skorzystało 108 uczniów ze wszystkich 
gminnych miejscowości. Projekt współfinansowany jest 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go. Kwota dotacji to 9 500 zł, a całkowity koszt zadania 
wyniósł 28 704 zł.

Wśród  inwestycji  komunalnych wymienić  należy 
remont dachu na budynku Domu Strażaka w Zawadzie 
Uszewskiej, którego koszt wyniósł około 40 tys. zł oraz 
modernizację dachu na budynku mienia komunalnego 
w centrum Gnojnika (ponad 17 tys. zł). Dotykając te-
matyki straży warto wspomnieć o kolejnej dotacji – tym 
razem w wysokości 9  tys. zł – uzyskanej przez Gmi-
nę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu 
„Bezpieczny Strażak” na zakup odzieży ochronnej oraz 
specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP. Przy finan-
sowym udziale Gminy, zakupiono asortyment za łączną 
kwotę 18 tys. zł. Ponadto, wspierano dotacjami celowy-
mi działania jednostek OSP. Pieniądze przekazano m.in. 
na zakup ubrań strażackich czy przyczepy do przewozu 
łodzi ratowniczej.

W  2016  roku  trwała współpraca Gminy Gnojnik 
z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu, dzięki której 
więźniowie wykonali na terenie gminnych miejscowości 
szereg prac porządkowych i remontowych. Penitencja-
riusze wykonali m.in. modernizację placu przy Ośrodku 
Zdrowia w Uszwi, remont pomieszczeń kuchni i stołów-
ki w Szkole w Lewniowej, modernizację klatki schodo-
wej w Domu Strażaka w Gnojniku, odnowienie biblio-
teki i czytelni w PSP Gnojnik, stałe prace pielęgnacyjne 
w parku.

W bieżącym roku znaczna część energii władz Gmi-
ny oraz pracowników Urzędu skierowana była na efek-
tywne planowanie przyszłych inwestycji, będące pod-
stawą do ubiegania się o środki zewnętrzne. Od kilku 
miesięcy w naszej gminie toczą się prace, których efek-
tem będzie opracowanie Gminnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020. Dokument, na 
stworzenie którego Gmina pozyskała blisko 50 tys. zł, 
pozwoli otrzymać wsparcie ze środków europejskich dla 
rozwoju infrastruktury. 

W najbliższych latach chcielibyśmy również poczy-
nić kolejne kroki w stronę unowocześnienia centrum 
Gnojnika. Myślę tu o budowie – przy możliwym wspar-
ciu ze środków unijnych w ramach tzw. SIT – parkingu 
na 80 miejsc postojowych zlokalizowanego za budyn-
kiem Urzędu i Domu Strażaka. Planowany parking miał-
by funkcjonować jako przestrzeń typu „Parkuj i jedź” 
– kierowcy zostawialiby swoje samochody i przesiadali 
się do komunikacji zbiorowej, kontynuując podróż do 
centrum miast.

Chciałbym również, aby Gmina Gnojnik skorzystała 
z dużych środków dostępnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na  lata 2014-2020. W chwili obecnej oczekujemy na 
rozpoczęcie naboru wniosków w Projekcie Subregio-
nalnym, dotyczącym wymiany przestarzałych i nieefek-
tywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. 
Właściciele prywatnych domów zainteresowani wymia-
ną starych pieców węglowych na nowoczesne, spełnia-
jące limity emisji gazów lub wymianę ich na OZE mogli 
składać w Urzędzie odpowiednie wnioski – z tej szansy 
skorzystało ponad 160 mieszkańców.

Ponadto zaplanowaliśmy utworzenie strefy aktywno-
ści gospodarczej w Uszwi, która miałaby być zlokalizo-
wana niedaleko drogi krajowej, przy trasie na Nowy Wi-
śnicz. Szacowana całkowita wartość projektu to 7 mln zł.  
Dogodne położenie strefy daje szansę na jej rozwój oraz 
ściągnięcie inwestorów do naszej gminy, co równa się 
z tworzeniem nowych miejsc pracy. Karta wyżej opisa-
nego projektu została pozytywnie oceniona przez uczest-
ników Forum dla Subregionu Tarnowskiego. 

Udało  nam  się  również  poczynić  pierwsze  kroki 
w stronę pozyskania środków na rozbudowę kanalizacji 
i wodociągów. Gmina złożyła dwa wnioski dotyczące 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej wraz 
z modernizacją oczyszczalni ścieków – jeden w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  (gdzie  koszt  zadania  oszacowano  na  
22,5 mln zł), a drugi w ramach PROW (gdzie wniosko-
wano o kwotę 4 mln zł).

Powyższy opis wskazuje, w jakim kierunku będę szły 
prace Urzędu Gminy w nadchodzącym roku. Ponadto 
wzorem lat poprzednich, będziemy czynić wszelkie sta-
rania o pozyskanie środków na mniejsze inwestycje. Pra-
gnę również zwrócić uwagę, że inwestycje to zaledwie 
jakaś część działań podejmowanych i nadzorowanych 
przez Urząd. Chciałbym  zapewnić,  jako wójt  gminy 
Gnojnik, że z niemniejszą starannością, dbałością, pra-
worządnością oraz empatią władze gminy oraz pracow-
nicy Urzędu będą wykonywali swoje bieżące obowiąz-
ki, z którymi przecież raz na jakiś czas ma do czynienia 
każdy z mieszkańców gminy.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik

Doceniono oświatowe inicjatywy  
Gminy Gnojnik

Nasza Gmina została laureatem certyfikatu jakości 
„Samorządowy Lider Edukacji – 2016”, realizowanego 
od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego. Komisja konkursowa, po analizie źró-
deł (tj. ankieta certyfikacyjna, obowiązujące w Gminie 
akty prawne, dane Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej), z uznaniem odniosła się do inicjatyw oświatowych 
Gminy. Gmina Gnojnik zaprezentowała się w konkursie, 
jako dostrzegająca w inwestowaniu w oświatę szansę 
na rozwój naszej „małej ojczyzny” i lepszą przyszłość 
mieszkańców. Zaznaczyć należy, że na otrzymany certy-
fikat zasłużyło całe środowisko gminne skupione wokół 
oświaty, a więc Urząd Gminy Gnojnik, placówki oświa-
towe z dyrektorami, kadrą pedagogiczną i obsługą admi-
nistracyjną na czele oraz sami uczniowie.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik
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Na drodze życia są światła i mroki,
raz szczęście jasne, raz smutek głęboki.
Ale gdy razem się idzie we dwoje,
łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.
Tegoroczny sezon ślubny dobiegł końca. Jego wzru-

szającym i wymownym podsumowaniem stała się w na-
szej gminie uroczystość nadania medali Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie 
dwunastu małżeństwom,  świętującym „Złote Gody”.  
26 listopada br. Jubilaci zostali zaproszeni do gościnnej 
„Biesiady przy lesie”. Odznaczenia małżonków dokonał 
Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, który wręczył 
również kwiaty i okolicznościowe upominki. Ponadto, 
gratulacje oraz życzenia Jubilatom składali Przewodni-
czący Rady Gminy w Gnojniku Janusz Zych, zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Rataj oraz 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 
Teresa Bugajska.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzą 
w tym roku: Stefania i Stanisław Górowscy, Stanisława 
i Jan Janiccy, Maria i Marian Jewułowie, Elżbieta i Józef 
Kuralowie, Maria i Kazimierz Rogóżowie, Stanisława 
i Franciszek Serafinowie, Maria i Kazimierz Serafino-
wie, Genowefa i Eugeniusz Świerczkowie, Genowefa 
i Jan Wnękowie, Irena i Czesław Zięcinowie, Jadwiga 
i Józef Zelkowie, Magdalena i Jan Zychowie.

Uroczystość stała się również okazją do przekazania 
gratulacji „Diamentowym Jubilatom”, którymi są: Geno-
wefa i Marian Bakowie, Irena i Kazimierz Gagatkowie, 
Józefa i Jan Telegowie.

Podczas uroczystości  jubileuszowych nie zabrakło 
toastu oraz wspólnie odśpiewanych „Stu lat”. Odznacze-
ni małżonkowie z radością wysłuchali występu grupy 

W  plebiscycie  organizowanym  przez Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Krakowie mogły brać udział gmi-
ny wiejskie  i miejsko-wiejskie obejmujące miasta do  
25 000 mieszkańców. Każda gmina województwa ma-
łopolskiego, która w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 
31  sierpnia 2016  r.  realizowała projekty edukacyjne, 
angażujące  mieszkańców  i  zachęcające  do  rozwoju 
miała możliwość zdobycia tytułu. Spośród wszystkich 
zgłoszonych propozycji Kapituła Plebiscytu wyłoniła  
11 kandydatów do tytułu Edukacyjnej Gminy Małopol-
ski 2016, na których mieszkańcy regionu mogli głoso-
wać od 14 do 28 listopada 2016 r. Wśród nominowanych 
znalazły się gminy: Biecz, Bochnia, Gnojnik, Korzenna, 
Limanowa, Lipnica Murowana, Łużna, Nowy Wiśnicz, 
Skrzyszów, Szczurowa i Zakliczyn. Podczas uroczystej 
gali, która miała miejsce 7 grudnia 2016 r. w Muzeum 
Armii  Krajowej  w  Krakowie,  uhonorowano  laure-
atów plebiscytu. Ostatecznie tytuł Edukacyjnej Gminy  

50 lat minęło od chwili, gdy w nowy 
życiowy wstąpiliśmy próg

Gala plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski 2016

śpiewaczej „Uszwianie”. Po zakończeniu części oficjal-
nej Jubilaci mieli okazję do rozmów, snucia wspomnień, 
a  nawet  wspólnego  śpiewu.  Przy  akompaniamencie 
akordeonu zgromadzeni goście zatańczyli nawet kilka 
utworów.

Kolejne pary małżeńskie, które doczekały pięknych 
rocznic 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego, stanowią 
wzór dla następnych pokoleń – wzór wspólnego życia, 
które przecież oprócz chwil radości, niesie ze sobą rów-
nież wiele trosk i smutków. W biegu dnia codziennego 
Jubilaci znaleźli w sobie dość siły, by dbać nie  tylko 
o potrzeby fizyczne rodziny, ale również pielęgnować 
piękne uczucia małżeńskie i rodzicielskie.

Wszystkim dostojnym Jubilatom jeszcze raz życzy-
my dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha, zadowolenia 
z dzieci i wnuków oraz błogosławieństwa Bożego na ko-
lejne lata Waszego wspólnego życia.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

Małopolski otrzymała Gmina Zakliczyn. Ambasadorami 
Bilansu Kariery zostali sołtysi: Stanisław Kaszyk (Szalo-
wa) i Arkadiusz Kuwik (Stawy Monowskie), natomiast 
Ambasadorami Srebrnej Kariery – Ewa Kociołek (Bra-
tucice) oraz Anna Stolarczyk – sołtys wsi Gnojnik. No-
minowanym i zwycięzcom gratulujemy!              Red.

Anna Stolarczyk w gronie laureatów



WIEŚCI GMINNE

6

listopad - grudzień Nr 6 (126) 16

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bie-
siadkach zostali zaproszeni do udziału w niezwykłym 
projekcie ,,Dukaty Decjusza 2016”, w którym uczest-
niczyli uczniowie i nauczyciele z dziesięciu szkół pod-
stawowych z klas IV-VI z województwa małopolskiego. 
Całe wydarzenie miało miejsce w dniach 26-27 paź-
dziernika 2016 r. w pięknym 
zespole pałacowo-parkowym 
w renesansowej Willi Decju-
sza w Krakowie. 

Warto  wspomnieć,  że 
w naszej szkole od kilkuna-
stu lat prężnie działa Szkolna 
Kasa Oszczędności. Co roku 
bierzemy  udział w  ogólno-
polskim  konkursie  ,,Dziś 
oszczędzam  w  SKO,  jutro 
w  PKO”.  To właśnie  bank 
PKO BP SA w porozumieniu 
ze  Stowarzyszeniem Willa 
Decjusza jest organizatorem 
wspomnianego projektu.

Podczas  pobytu  w  tym 
magicznym miejscu zwiedzi-
liśmy Zespół Pałacowo-Par-
kowy Willa  Decjusza,  po-
znaliśmy historię tego miej-
sca  i  postacie  z  nim  zwią-
zane. Na szczególną uwagę 
zasługuje  sylwetka  Justusa 
Ludwika Decjusza, fundatora 
wspomnianej willi. Decjusz 
był wytrawnym dyplomatą, 
wprawnym finansistą  i wy-
soko postawionym królew-
skim dostojnikiem. Od roku 
1520  piastował  stanowisko 
sekretarza  króla  Zygmunta 
Starego,  by  później  zostać 
jego  doradcą  i  zwierzchni-
kiem  mennic  koronnych. 
Stąd  właśnie  wybór  Willi 
Decjusza na miejsce przepro-
wadzenia warsztatów. 

Same ,,Dukaty Decjusza” 
to cieszący się dużym zainte-
resowaniem program, popu-
laryzujący wiedzę o ekono-
mii, historii i numizmatyce. 
Tematami  zajęć  były  wy-
brane zagadnienia związane 
z historią pieniądza – od starożytności po współczesność, 
jego wartością i rolą, polityką monetarną oraz numizma-
tyką. W części zajęć na tle epoki renesansu przedstawio-
ne były postacie Mikołaja Kopernika i Justusa Decjusza 
(jako autorów czołowych traktatów ekonomicznych swej 
epoki prowadzących spór na temat reformy monetarnej) 

Dukaty Decjusza a także ich osiągnięcia w obszarze kształtowania polityki 
gospodarczej dawnej Europy i Polski. 

Całe warsztaty odbywały się w formie wykładów, 
prelekcji oraz zabaw edukacyjnych opartych na koncep-
cji uczenia się przez doświadczenie. Uczniowie z za-
ciekawieniem słuchali prezentowanych informacji oraz 
brali aktywny udział podczas warsztatów plastycznych, 
na których wybijali monety. Z zainteresowaniem rów-
nież uczestniczyli w spotkaniu ze średniowiecznym ry-

cerzem,  poznając  tradycje 
i historię rycerstwa. 

Wykładowcy  i  prowa-
dzący  poszczególne  etapy 
warsztatów to eksperci i spe-
cjaliści  z obszaru ekonomii 
i kultury, którzy wykazali się 
kunsztem nie tylko z zakresu 
ekonomii, ale metodyki pra-
cy  z  uczniami,  prowadząc 
zajęcia  w  sposób  atrakcyj-
ny i efektywny. Sprawili, że 
poznawanie historii poprzez 
odbywanie  swego  rodzaju 
podróży w  czasie  uczyniło 
naukę niezapomnianym i mi-
łym  przeżyciem.  Również 
noc spędzona w pałacowych 
komnatach oraz posiłki spo-
żywane w restauracji usytu-
owanej w pałacowych piwni-
cach przysporzyły uczniom 
niemałych przeżyć. 

Podsumowanie  pobytu 
i  warsztatów,  które  miało 
formę  sprawdzenia  wiedzy 
uczniów poprzez zadawanie 
pytań,  okazało  się  miłym 
zaskoczeniem, ponieważ nie 
było  pytania,  na  które  nasi 
uczniowie nie znaliby odpo-
wiedzi. Za poprawną odpo-
wiedź uczniowie zdobywali 
nagrody.  Na  zakończenie 
każdy z uczestników otrzy-
mał  upominek  i  materiały 
edukacyjne. 

Całe  nasze  spotkanie 
przebiegało  pod  czujnym 
okiem  Grzegorza  Morka 
–  koordynatora  projektu, 
któremu  jesteśmy  bardzo 
wdzięczni za opiekę i orga-
nizację. Podziękowania skła-
damy  wszystkim  osobom 

i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania 
tego bezpłatnego projektu. 

 „Dukaty Decjusza” z pewnością zostaną w pamię-
ci naszych uczniów a zdobyta wiedza będzie owocować 
w przyszłości.      

Kinga Anioł-Bukowiec

Warsztaty w formie zabawy

Poznajemy historię rycerstwa

W renesansowej willi
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Śliwkowe dni w przedszkolu
Publiczne Przedszkole w Gnojniku  zakwalifikowało 

się do udziału  w projekcie „Śliwkowe Szkoły” organi-
zowanym i współfinansowanym przez Stowarzyszenie 
„Na Śliwkowym Szlaku”. Celem projektu było zapo-
znanie dzieci z tym, co jest ciekawe i warte pokazania 
w naszym regionie (sady i wszystko związane z prze-
twórstwem owoców, bogate dziedzictwo 
duchowe i materialne pokoleń, cała infra-
struktura turystyczna, pozwalająca na spę-
dzenie wolnego czasu).

Nazwa  wydarzenia  realizowanego 
w Przedszkolu brzmiała: „Jesienią,  jesie-
nią  sady  się  rumienią  –  śliwkowy  dzień 
w przedszkolu”. Do udziału w projekcie 
zaproszono dzieci, nauczycieli, rodziców, 
kobiety powracające na rynek pracy oraz 
młodzież. 

Udział Publicznego Przedszkola w pro-
jekcie wyznaczały  różnorodne działania. 
Dzieci  udały  się  na  wycieczkę  do Wy-
trzyszczki i przepłynęły Dunajec promem, 
aby dostać  się  do  zabytkowego kościoła 
w Tropiu, zwiedzały sady i przechowalnię 
owoców Antoniego Marcina Pawłowskie-
go – właściciela firmy „Tłocznia owoców 
Pawłowski” oraz gospodarstwo Wojciecha 
Pajora w Dobrocieszu. Przedszkolaki od-
wiedziły także cukiernię „Poezja” w Gnoj-
niku. Dzieci zapoznały się z pracą cukier-
nika  i  sadownika, poznały  różne gatunki 
śliwek, jabłek, gruszek, degustowały owo-
ce z sadów. Poznały także piękno przyro-
dy i zabytków swojego regionu. W ramach 
projektu  dzieci  wykonały  szereg  tema-
tycznych prac plastycznych z wykorzysta-
niem ciekawych technik plastycznych. We 
współpracy z rodzicami, dziadkami i pra-
cownikami  przedszkola wykonano  także 
z dziećmi przetwory owocowe: kompoty, 
soki,  dżemy,  sałatki,  szaszłyki owocowe 
oraz ciasto z jabłkami.

16 i 17 listopada 2016 roku w Publicz-
nym Przedszkolu w Gnojniku odbyło się 
uroczyste  podsumowanie  projektu.  Pod-
czas  uroczystości  zaprezentowano  dzia-
łania  przedszkola  związane  z projektem, 
zorganizowano galerię prac dzieci. Starsze 
przedszkolaki wraz ze swoimi wychowaw-
czyniami przygotowały piękny występ te-
atralny i taneczny dla zaproszonych gości 
i rodziców. Na zakończenie prezes stowa-
rzyszenia Katarzyna  Jasnos wręczyła  na 
ręce dyrektor Bogumiły Pysno certyfikat 
w kategorii „Śliwkowe Przedszkole”.

Udział dzieci przedszkolnych w projek-
cie „Śliwkowe szkoły” stał się okazją do 
kształtowania u przedszkolaków umiejęt-

Starszaki mają swoje drzewko

Buzie zadowolone – przetwory gotowe

Dumne maluszki i ich owoce

ności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regio-
nu. Przedsięwzięcie posłużyło do pokazania dzieciom 
wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, do 
upowszechniania tradycji oraz rozwijania świadomości 
obywatelskiej, kulturowej i narodowej.

Agata Wesołowska
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Wyjazd dzieci na Targi Książki w Krakowie

Kalendarium 

W ramach  realizowanej w  tym roku szkolnym  in-
nowacji czytelniczej uczniowie klas II i III Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Uszwi wyjechali na Targi Książ-
ki do Krakowa. Głównym celem wyjazdu było spotkanie 
autorskie z pisarką Katarzyną Ziemnicką, której książ-
ka „Wielka wyprawa pirata Nata” została nagrodzona 
w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. Przed 
warsztatami uczniowie mieli dużo czasu, aby pospacero-

wać po całej hali „Dunaj” i odwiedzić niemal wszystkie 
stoiska wydawnicze. Każde z nich oferowało nie tylko 
mnóstwo książek dla dzieci, ale również wiele cieka-
wych gier planszowych, puzzli i innych zabawek edu-
kacyjnych. Wędrując między  pawilonami  uczniowie 
zbierali autografy oraz robili sobie zdjęcia z pisarzami 
i ludźmi telewizji. Dziewczynkom z klasy III b udało się 
uścisnąć rękę i chwilę porozmawiać z Ojcem Leonem 
Knabitem, benedyktynem z Tyńca. Największą jednak 
popularnością wśród uczniów cieszył się znany podróż-
nik Wojciech Cejrowski. Podczas spotkania z panią Ka-
tarzyną Ziemnicką dzieci wysłuchały historii o wielkiej 
wyprawie pirata Nata, czytanej przez autorkę oraz wyko-
nały ilustracje przedstawiające ich własne „pirackie ro-
dziny”. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał autograf 
pisarki oraz zakładkę. Mimo zmęczenia dzieci wróciły 
z Targów nie tylko oczarowane książkami i spotkaniami 
z ciekawymi ludźmi, ale przede wszystkim ubogacone 
w nowe doświadczenia czytelnicze.

Anna Cichostępska

7 listopada – w wieku 82 lat zmarł Leonard Cohen,  
kanadyjski poeta i piosenkarz.

8 listopada –  w  Stanach  Zjednoczonych odbyły 
się wybory prezydenckie. Nowym prezydentem został 
wybrany Donald Trump, który zdobył 306 głosów elek-
torskich, zaś jego kontrkandydatka Hillary Clinton 232.

10 listopada – w wieku 74 lat zmarł Jerzy Cnota, 
polski aktor.

25 listopada – w wieku 90 lat zmarł Fidel Castro, 
przywódca Kuby w latach 1959-2008.

27 listopada  – Niemiec Nico Rosberg zwyciężył 
w klasyfikacji generalnej kierowców w 67. sezonie For-
muły 1. W klasyfikacji konstruktorów zwyciężył Mer-
cedes. 

29 listopad – w katastrofie samolotu koło Medel-
lín w Kolumbii zginęło  71  osób. Na  pokładzie  było 

77 osób, w tym 68 pasażerów, między innymi piłkarze 
z klubu „Chapecoense”.

30 listopada – kapitan Katarzyna Mazurek została 
pierwszą kobietą w historii polskiej wojskowości, która 
objęła dowodzenie okrętem Marynarki Wojennej (ORP 
Lublin).

2 grudnia – fragment żelaznej bramy z napisem „Ar-
beit macht frei”, skradziony ponad dwa lata temu z byłe-
go obozu koncentracyjnego w Dachau pod Monachium, 
został najprawdopodobniej odnaleziony w Norwegii. 

8 grudnia – Papież Franciszek przyjął  rezygnację 
kard. Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metro-
polity krakowskiego i mianował na tę funkcję abp. Mar-
ka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódz-
kiego.

15 grudnia – w wieku 69 lat zmarł Bohdan Smoleń, 
polski artysta kabaretowy i telewizyjny.

Tłumy na krakowskich Targach

Księżniczki w krainie książek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Stanach_Zjednoczonych_w_2016_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Elektor%C3%B3w_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Elektor%C3%B3w_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Cnota
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor_charakterystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nico_Rosberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1_Sezon_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1_Sezon_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mercedes_(Formu%C5%82a_1)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mercedes_(Formu%C5%82a_1)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotu_LaMia_Airlines_2933
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitan_marynarki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Mazurek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marynarka_Wojenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dachau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziwisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_J%C4%99draszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_J%C4%99draszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_%C5%82%C3%B3dzcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_%C5%82%C3%B3dzcy
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Na  pierwszej  stronie  starej  księgi  inwentarzowej 
Biblioteki  Publicznej  w  Biesiadkach  widnieje  data  
12 grudnia 1956 r. Oznacza  to, że od czasu wprowa-
dzenia pierwszych książek do biesiadeckiej książnicy 
minęło  właśnie 
60  lat.  Założy-
cielką  instytucji 
była Maria Habel 
–  ówczesna  kie-
rowniczka szkoły, 
która  otworzyła 
przyszkolny punkt 
biblioteczny.  Po-
nieważ  książek 
szybko  przyby-
wało,  z  czasem 
pojawiła  się  po-
trzeba znalezienia 
odpowiedniego  lokalu.  Miej-
sce znalazło się w organistówce 
u państwa Salomei i Władysława 
Nowaków, których córka Helen-
ka wkrótce została bibliotekarką. 
W 1975 r. bibliotekę przejęła Ja-
nina Nowak i opiekowała się nią 
do 2006 r. W tym czasie książnica 
przeprowadzała się aż 3 razy: do 
lokalu w Domu Ludowym, skąd 
po 10 latach przeniesiono księgo-
zbiór do prywatnego domu państwa Gawlików a w 1998 
r. jako swoje miejsce obrała starą organistówkę. W 2008 
r. Biblioteka została przeniesiona do Domu Ludowego.

Pani Jasia do dziś z sentymentem wspomina, że czy-
telnicy z Biesiadek prezentowali bardzo wysoki poziom 
czytelnictwa, uwielbiali poezję, a także klasykę literatu-
ry polskiej. Zdarzali się i tacy amatorzy Sienkiewicza, 
którzy Trylogię czytali kilka razy. Biblioteka zapewnia-
ła nie tylko literacką rozrywkę i edukację, ale była też 
miejscem spotkań, dziecięcych zabaw i rozwoju w du-
chu nauki.

Diamentowy Jubileusz Biblioteki Publicznej w Bie-
siadkach stał  się doskonałą okazją do spotkania  i  re-
fleksji  nad  zmieniającym  się  obliczem  świata.  Tym 
sposobem 11 grudnia w niedzielne popołudnie lokalni 
miłośnicy książek zmierzali do Domu Ludowego w Bie-
siadkach. Tutaj o godz. 14:00 rozbrzmiały dźwięki pio-
senek, którymi zgromadzonych gości powitał znakomity 
chór dziecięcy, działający pod opieką Ewy Strzesak, in-
struktor Świetlicy w Biesiadkach. Swój talent muzyczny 
i władzę nad saksofonem zaprezentowała także Natasza 
Gawlik.

Po  tym  nastrojowym  wstępie  wszystkich  gości 
w imieniu organizatorów przywitał sołtys wsi Ryszard 
Machał. A świętować diamentowy jubileusz biblioteki 
przybyli wspaniali,  światli  ludzie: miłośnicy książek, 
przyjaciele placówki, utalentowane dzieci i  ich rodzi-
ny. Wśród gości pojawili się także wójt gminy Gnojnik 

Diamentowy Jubileusz Biblioteki
Sławomir Paterek, radni z Biesiadek i Żerkowa, ks. pro-
boszcz Kazimierz Sroka, ks. wikariusz Paweł Krawczyk, 
dyrektor Centrum Kultury Ewa Świerczek wraz z pra-
cownicami, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Gnojniku Edyta Frejlich.
Histor ię   Bibl ioteki 

w ogromnym skrócie przy-
pomniała  Janina  Rzepa, 
która przepracowała w niej 
ponad  30  lat.  Następnie 
wójt  i  sołtys  Biesiadek 
wręczyli  pani  Jasi,  Hele-
nie Sacha oraz Michałowi 
Gawlikowi  kwiaty,  a  tak-
że  listy  z  podziękowania-
mi za długoletnią, pełną 
pasji  i  zaangażowania 
pracę na  rzecz społecz-
ności. Kwiaty  i wyrazy 
uznania  otrzymała  też 
obecna  bibliotekarka, 
która z kolei podzięko-
wała wszystkim, którzy 
wspierają  bibliotekę 
i przyczyniają się do jej 
rozwoju.

Wielką atrakcją dla 
dzieci był występ grupy 

teatralnej ze Świetlicy w Lewniowej, 
która zaprezentowała nagrodzone wcześniej w powiato-
wym konkursie przedstawienie „Bal w pokoiku lal”.

Po scenicznej uczcie dla oczu mikrofon przejęła Ewa 
Stadtmüller, ceniona autorka książek dla dzieci, która 
była gościem specjalnym wydarzenia.  Jak na pisarkę 
przystało, w mgnieniu oka wyczarowała przed dziećmi 
bajkowy świat a na twarzach wszystkich gości szerokie 
uśmiechy. Milusińscy po świetnej zabawie mogli zaku-
pić książeczkę i dostać od artystki dedykację.

Zwieńczeniem wieczoru był doskonały tort i ciasta, 
upieczone przez kulinarne mistrzynie ze Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki TRADYCJA I ROZ-
WÓJ. Po doznaniach duchowych nadszedł więc czas na 
biesiadę i rozmowy. A 60-letnia dostojna Biblioteka spo-
glądała na imprezę z wyższego piętra, ciesząc się, że na 
jej diamentowym jubileuszu pojawiły się wnuki pierw-
szych czytelników.        

Serdecznie dziękuję współorganizatorom jubile-
uszu 60-lecia Biblioteki Publicznej w Biesiadkach: 
Sołtysowi wraz z Radą Sołecką oraz Stowarzysze-
niu na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki TRADYCJA 
I  ROZWÓJ.  Za  wsparcie  finansowe  wydarzenia 
dziękuję pracownikom GOPSu w Gnojniku. Wyrazy 
wdzięczności kieruję też do wszystkich osób, które 
pomogły przy promocji i realizacji imprezy. Podobno 
dobro wraca. Tego właśnie Wam życzę.

Ewelina Bednarowska
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Tłumy wiernych pożegnały duszpasterza z Gnojnika
Był dobrym 

człowiekiem… 
te  słowa  naj-
częściej  padały 
podczas  oko-
licznościowych 
przemówień po-
żegnalnych  na 
pogrzebie śp. ks. 
Juliana  Osmoli, 
wie lo le tn iego 
proboszcza  pa-
rafii św. Marcina 
w Gnojniku.

 W 1967 roku 
ówczesny biskup 
ordynariusz  po-
słał  do  pracy 
duszpasterskiej 
w Gnojniku mło-

dego księdza, który najpierw pełnił posługę wikariusza, 
potem wikariusza adiutora, a następnie objął urząd pro-
boszcza parafii. Od tamtej pory upłynęło już pół wieku 
i… pozostał tutaj do końca swojego ziemskiego życia.

Ks. Julian Osmola był człowiekiem skromnym, a za-
razem bardzo pracowitym. Nie pozostawił po sobie do-
robku materialnego, ale Jego duchowy posag przewyż-
sza wszelkie wartości. Jego uśmiechnięta i pochylona 
postać na stałe wpisała się w krajobraz wsi i parafii, któ-
rej ścieżki przez blisko 50 lat przemierzał pieszo. Nigdy 
nie miał własnego samochodu.

Mszę świętą pogrzebową koncelebrowało 50-ciu ka-
płanów plus główny celebrans ks. bp Stanisław Salater-
ski. Można powiedzieć, że każdy z księży odprawił ofia-
rę dziękczynną za jeden rok pracy i pobytu ks. Juliana 
w Gnojniku. To bardzo wymowny zbieg okoliczności.

Za swoją pracę i gorliwość dwukrotnie był nagradza-
ny przez władze kościelne. W 1969 roku otrzymał die-
cezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, zaś od 
1983 roku miał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. 
W 2016 roku otrzymał  tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Gnojnik.

Jako dowód wdzięczności za Jego wieloletnią posłu-
gę, parafianie przygotowali bardzo wzruszające multi-
medialne wspomnienie, które zostało wyświetlone przy 
Jego trumnie w pierwszym dniu uroczystości pogrzebo-
wych w miejscowym kościele. 

Nie sposób znaleźć słowa, które w pełni odzwiercie-
dlałyby postać tego skromnego Kapłana. Na jednym ze 
slajdów pojawił się taki oto tekst: Kto drugi tak jak Ty? 
bez świata oklasków zgodzi się iść taką drogą? Te sło-
wa odnosiły się do Jego skromnej życiowej drogi, którą 
rozpoczął po zakończeniu II wojny światowej w swoim 
rodzinnym Wojsławiu k. Mielca, a zakończył w poświę-
conej ziemi mogiły gnojnickiego cmentarza… Ziemi, 
którą szanował, bo przez 50 lat była Jego domem. 

Marek Białka

Smutny dziś dzień dla Gnojnika, smutny dla całej na-
szej wspólnoty parafialnej, w imieniu której mam zaszczyt 
pożegnać naszego wspaniałego kapłana, Księdza kanoni-
ka Juliana Osmolę, który przez prawie pół wieku był na-
szym duszpasterzem: wikarym, proboszczem, rezydentem. 
Gnojnik stał się jego domem a my dla niego jego najbliż-
szą rodziną. Mieliśmy wielkie szczęście, gdy przed laty  
ks. Biskup Jerzy Ablewicz skierował do nas takiego kapła-
na, który po latach okazał się prawdziwym skarbem. Wła-
śnie skończyła się pewna epoka dla dzisiejszego Gnojnika. 
Od dziś, przez wiele lat będzie się mówiło, że te lub inne wy-
darzenia miały miejsce za czasów księdza kanonika Osmoli.

Żadne starannie dobrane słowa, wybrane cytaty nie 
odzwierciedlą żalu i smutku, obecnego w naszych sercach. 
Jak pożegnać człowieka, który przez 50 lat był naszym 
przewodnikiem do Najwyższego, udzielał nam sakramen-
tów świętych, chrzcił nasze dzieci, błogosławił nowożeń-
ców, towarzyszył w ostatniej drodze naszym rodzicom.

Był dobrym, skromnym i ciepłym człowiekiem, serdecz-
nym i otwartym dla ludzi, którym wielokrotnie w różny 
sposób pomagał, wspierał dobrym słowem, pomagał mate-
rialnie nie tylko parafianom. Wielu ubogich, bezdomnych 
pukało do drzwi plebanii w Gnojniku, wiedząc, że ksiądz 
Julian wspomoże.

Gdybym przez godzinę wymieniał dobre uczynki i za-
sługi naszego zmarłego księdza to i tak by się okazało,  
że nie wymieniłem wszystkich, zawsze znalazłaby się oso-
ba, która przypomniałaby sobie o dobru, które otrzymała 
od kanonika, dlatego powiem jeszcze zdanie o jego życiu, 
za które winniśmy mu szacunek i pamięć. 

To jego codzienne życie, trudne, pracowite, bez nuty 
fałszu było naszym drogowskazem w chwilach trudnych. 
W momentach zwątpienia, wystarczyło wziąć przykład 
z naszego Kanonika. 

Oczywiście zdarzało się, że zmroził wzrokiem nie-
uważnego ministranta a i organista nie był bezpieczny, 
gdy w porę nie odnalazł właściwej nuty, ale wszystko 
to trwało sekundy, za moment przychodził serdeczny 
uśmiech a sprawa szła w zapomnienie. 

Miałem to szczęście, że w ostatnich latach często mo-
głem porozmawiać z księdzem Julianem, opowiadał wiele 
ciekawych historii. Z naszych rozmów wynikało, że dobrze 
mu jest w Gnojniku, dobrze czuje się na plebanii, dlatego 
dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję 
księdzu proboszczowi Marianowi, dziękuję wszystkim wika-
riuszom, którzy dobrze opiekowali się księdzem kanonikiem. 

Sędzią najwyższym, sędzią sprawiedliwym jest nasz Bóg, 
dlatego całym sercem, całą duszą wierzę, że nasz brat ks. Ju-
lian jest już po spotkaniu z naszym Panem, wierzę, że space-
ruje sobie ze swoimi ulubionymi owczarkami podhalańskimi.

Taką mam prośbę do nas wszystkich, pamiętajmy 
o naszym kanoniku Julianie w modlitwie, pamiętajmy 
o Nim w naszych rozmowach, opowiadajmy naszym dzie-
ciom i wnukom o wspaniałym człowieku, którego mieli-
śmy szczęście znać.   

Przemówienie Stanisława Kowalczyka wygłoszone 
podczas pogrzebu
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Święto Niepodległości w Uszwi

Młodzi patrioci w Biesiadkach

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest mat-
ką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na prze-
strzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele prze-
cierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo 
do miłości szczególnej – mówił Jan Paweł II.

W piątek 11 listopada młodzież oraz panowie z grupy 
teatralnej działającej przy Świetlicy w Uszwi przedsta-
wili w kościele parafialnym wypominki narodowe po-
łączone ze śpiewem najpiękniejszych pieśni patriotycz-
nych. Wydarzenie poprzedziła msza święta w intencji 
Ojczyzny, po której zebrani mogli wyruszyć w niezwy-
kłą drogę przez historię naszego narodu, wspominając 
tych, dzięki którym możemy cieszyć się życiem w wol-
nej Polsce. Mogliśmy okazać im wdzięczność poprzez 
modlitwę za ich dusze.

„Jeszcze  Polska  nie  zginęła,  póki 
my  żyjemy...”  –  słowa  te, wyśpiewa-
ne z całą mocą w kościele parafialnym 
w Biesiadkach, były początkiem wie-
czornicy  patriotycznej w Święto Nie-
podległości, 11 listopada. Tuż po mszy 
świętej, na środek kościoła wyszły dzie-
ci z chórku działającego przy Świetlicy 
Wiejskiej w Biesiadkach i przy akom-
paniamencie klawiszy, na których grał 
organista Jakub Kądziołka, wszyscy ra-
zem, w postawie wyprostowanej, zaśpie-
waliśmy hymn Polski. Następnie prze-
strzeń wypełniły dźwięki pieśni patrio-
tycznych, m.in. „Warszawskie dzieci”, 
„Białe róże” czy „O mój rozmarynie”. 
Po  pierwszych  chwilach wahania,  do 
wspólnego śpiewania włączyli się wszyscy obecni w ko-
ściele, gdyż każdy mógł zobaczyć wyświetlany tekst. 
Wesołe pieśni przeplatane były smutnymi i niejednemu 
słuchaczowi zakręciła się  łezka w oku. Mali patrioci, 
którzy bez najmniejszego problemu nauczyli się wszyst-
kich pieśni, zawsze z wielkim zaangażowaniem włącza-
ją się w uświetnianie uroczystości nie tylko patriotycz-

Piękne wiersze deklamowane przez młodych ludzi 
skłaniały do refleksji i zamyślenia, a wspólnie wyśpie-
wane pieśni napawały dumą, że należymy do tak wiel-
kiego narodu.

Dziękujemy tym, którzy przybyli, by uczcić z nami to 
narodowe święto. Wyrazy uznania kierujemy  do panów 
z grupy teatralnej, działającej przy Świetlicy w Uszwi 
i młodzieży, która pięknie poprowadziła te niezwykłe 
wypominki,  księdzu  proboszczowi  za  przewodzenie 
modlitwom, przedstawicielom władz: Paulinie Rudnik, 
asystentce poseł Józefy Szczurek-Żelazko, wójtowi Sła-
womirowi Paterkowi oraz wszystkim, którym droga jest 
nasza Ojczyzna, czego dali świadectwo, uczestnicząc 
w tej uroczystości.

Lucyna Wnęk

Wdzięczni za wolność Zaduma w uszewskim kościele

Uczciliśmy 11 listopada

nych, ale i religijnych. Tak było 31 października, kiedy 
także w kościele wspólnie uczciliśmy pamięć naszego 
Świętego Jana Pawła II. Z racji zbliżających się Świąt, 
już teraz możemy Państwa zaprosić na wspólne kolę-
dowanie, bo w Biesiadkach na pewno go nie zabraknie!

Ewa Strzesak
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Polonia Minor

Aktualności Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”

Nagrodę „Polonia Minor” przyznaje Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego od 2011 roku. Nagroda ma 
formę okrągłego odlewu o średnicy 80 mm, grubości 
min. 4 mm i wadze ok. 180 gram, wykonanego z patyno-
wanego brązu. Autorem projektu jest krakowski artysta 
rzeźbiarz prof. Wincenty Kućma.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, a także 
osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposia-
dającym osobowości prawnej, stowarzyszeniom oraz in-
nym podmiotom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności 
oraz za działalność na rzecz Małopolski. W 2016 roku 
nagroda „Polonia Minor” została też przyznana osobom 
i instytucjom z terenu powiatu brzeskiego.

Nagrody wręczył z upoważnienia marszałka woje-
wództwa małopolskiego radny sejmiku Adam Kwaśniak. 
Wydarzenie to miało miejsce 23 listopada przy okazji 
powiatowych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 
w restauracji „August” w Brzesku.

Wśród nagrodzonych znalazła się Dyrektor Centrum 
Medycyny Rodzinnej w Gnojniku Ewa Cierniak-Lam-
bert. Sentencja uzasadniająca przyznanie nagrody Polo-
nia Minor brzmiała:

„Za codzienną pracę oraz poniesiony  trud  i wkład 
w rozwój systemu wsparcia na rzecz osób zagrożonych 

W 2016 r. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 
rozpoczęło realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy nabór 
wniosków ogłoszony przez Stowarzyszenie skierowany 
był do osób zainteresowanych założeniem działalności 
gospodarczej. Kolejne  nabory wniosków  odbędą  się 
w 2017 r. z następujących działań:

•	 Rozwój przedsiębiorstw w szczególności z za-
kresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego prze-
twórstwa (planowany nabór 23.01-17.02.2017 r.),

•	 Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej  lo-
kalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym 
z wykorzystaniem zasobów lokalnych (planowany nabór 
01.02-15.02.2017 r.),

•	 Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiek-
tów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie 
tradycji (planowany nabór 01.02-15.02.2017 r.).

Aktualne  informacje dotyczące naborów oraz nie-
zbędna  dokumentacja  publikowane  są  na  stronie  
www.nasliwkowymszlaku.pl.

wykluczeniem społecznym w tym osób starszych i nie-
pełnosprawnych. Budowanie dobrych relacji pomiędzy 
instytucjami samorządu, organizacjami pozarządowymi 
i mieszkańcami a także rozwój środowiska tworzących 
je ludzi.”

Oprócz Ewy Cierniak-Lambert uhonorowani zostali: 
Halina Książek pracownik socjalny GOPS w Szczuro-
wej, Fundacja MAGMA im. Ronalda Reagana z Borzęci-
na oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja” w Brzesku.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Red.

W związku z kolejnymi naborami Stowarzyszenie 
zaplanowało  szkolenia  informacyjno – konsultacyjne 
dla beneficjentów, które odbędą się w styczniu 2017 r. 
w każdej gminie należącej do Śliwkowego Szlaku. Har-
monogram spotkań będzie dostępny na stronie interneto-
wej: www.nasliwkowymszlaku.pl.

W ramach działań aktywizacyjnych Stowarzyszenie 
w 2017 r. kontynuować będzie realizację następujących 
przedsięwzięć:

•	 Śliwkowy Konkurs Kulinarny dla mieszkańców 
przeprowadzony w każdej gminie Śliwkowego Szlaku,

•	 Śliwkowe  Szkoły  (działania  dla  publicznych 
i niepublicznych placówek oświatowych),

•	 Spotkania w ramach Forum Dialogu Obszarów 
Wiejskich (dedykowane dla grup defaworyzowanych),

•	 Szkolenia dla przewodników turystycznych,
•	 Eko-spotkania dla organizacji pozarządowych.
Więcej  informacji  o  bieżącej  działalności  Stowa-

rzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” udziela biuro Sto-
warzyszenia:  tel. 14 68 44 549, 661 242 363, e-mail:  
biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Biuro Stowarzyszenia

http://www.nasliwkowymszlaku.pl
http://www.nasliwkowymszlaku.pl
mailto:biuro@nasliwkowymszlaku.pl


WIEŚCI GMINNE

13

listopad - grudzieńNr 6 (126) 16

nagrodzono 18 seniorów oraz przyznano 33 wyróżnienia.
Statuetki i dyplomy nagrodzonym w X Plebiscycie 

„Poza Stereotypem – Senior Roku 2015” wręczyli Wi-
cemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech 
Kozak oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie Wioletta Wilimska. 

Tytuł Seniorki Roku 2015 otrzy-
mała Lidia Jaźwińska z Tarnowa.

Tytuł Seniora Roku 2015 został 
przyznany Włodzimierzowi Roże-
jowskiemu z Nowego Sącza. Jubi-
leuszowa gala plebiscytu była wy-
jątkowym wydarzeniem  nie  tylko 
dla  zaproszonych  gości,  ale  także 
dla Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie.

Galę wręczenia  nagród w kon-
kursie  uświetnił  występ Andrzeja 
Sikorowskiego.

Wśród nominowanych do tytułu 
Seniora Roku  2015  był  Stanisław 
Kornaś  –  członek  Klubu  Seniora 
WRZOS  z  Gnojnika.  Serdecznie 
gratulujemy.

Ewa Cierniak-Lambert

Senior Roku

Zdrowotna edukacja w Lewniowej

Ferie nie muszą być nudne!

16 listopada 2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia 
nagród w X Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereoty-
pem – Senior Roku 2015”.

Plebiscyt,  zorganizowany przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Krakowie, pozwala wyło-
nić nietuzinkowych seniorów, którzy 
aktywnie działają w organizacjach 
pozarządowych,  uniwersytetach 
trzeciego wieku czy są liderami lo-
kalnych społeczności. 

Tegoroczny  plebiscyt  odbywał 
się  pod  honorowym  patronatem 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego  Jacka Krupy  oraz Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbiety Rafalskiej.

Patronat medialny  nad  konkur-
sem  sprawowali  Dziennik Polski 
i Głos Seniora.

W  dotychczasowych  edycjach 
plebiscytu tytułem Seniora i Seniorki  

2  grudnia  przy  zdrowych  przekąskach  i  zielonej 
herbacie  spotkali  się  seniorzy w Świetlicy Wiejskiej 
w Lewniowej. Tematem spotkania była troska o zdro-
wie po pięćdziesiątym roku życia. Na spotkanie przy-
jechał specjalista Fundacji Aktywnej Edukacji – biolog 
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Centrum Kultury w Gnojniku przy współpracy z Mo-
bilnym Centrum Języków Obcych i Korepetycji Neve-
rendingStory przygotowało zajęcia z języka angielskie-
go na wesoło dla wszystkich dzieci, które przyszłe ferie 
zimowe będą spędzały w domu. Nie będą to klasyczne 
lekcje, ale gry i zabawy pełne ruchu i humoru, z możli-
wością zdobycia nagród i słodkości.

Podczas ferii zimowych w programie ujęto m.in. bezpłat-
ne gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas 0-I  i II-III 8 lu-
tego 2017 r. w godz. od 13.00 do 14.30 i od 14.30 do 16.00  

który opowiadał o dietach, żywieniu i suplementacji od-
powiedniej dla seniora. To nie pierwsze takie spotkanie 
organizowane w Lewniowej dla osób starszych. Senio-
rzy aktywnie uczestniczą w różnych seminariach organi-
zowanych przez wyżej wymienioną fundację. 

Bogumiła Sacha

oraz 9 lutego 2017 r. rozgrywki językowe dla klas IV-V 
w godz. 13.00-14.30 i VI-I gimnazjum w godz. 14.30-16.00.   

Czekają nie lada atrakcje! Serdecznie zapraszamy!
Zapisy w świetlicy CK w Gnojniku, tel. 604 283 637 

lub 14 68 69 690   

Opracuj, prześlij, wygraj!!!
Ogłaszamy konkurs na logo Centrum Kultury w Gnojniku. Termin nadsyłania projektów graficznych lub prac 
plastycznych mija 31 stycznia 2017 r. Logo powinno być łatwo rozpoznawalne i kojarzone ze statutowy-
mi celami organizatora. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:  
www.ck.gnojnik.pl oraz na facebooku. Zapraszamy. Czekają atrakcyjne nagrody! 
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Nowy samochód dla WTZ w Zawadzie 
Uszewskiej

Niecodzienna uroczystość miała miejsce 15 grud-
nia 2016 r. w Domu Strażaka w Gnojniku. Odbyło się 
uroczyste  poświęcenie 
samochodu  służącego  do 
przewozu  osób  niepeł-
nosprawnych  –  uczest-
ników Warsztatu  Terapii 
Zajęciowej  w  Zawadzie 
Uszewskiej oraz spotkanie 
opłatkowe  uczestników, 
rodziców, opiekunów i za-
proszonych gości.  Uroczy-
stości rozpoczęły się mszą 
św.  w  kościele  pw.  św. 
Marcina w Gnojniku. Na-
stępnie  przed  budynkiem 
remizy OSP ks. proboszcz 
Marian  Zapiór  dokonał  
poświęcenia busa. Wstęgę 
przecięli Starosta Brzeski 
Andrzej  Potępa,  Prezes 
Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń” Ewa Cierniak-Lam-
bert,  uczestnik WTZ Re-
nata Sosnowska i kierowca 
Ryszard Stec.

Potem  zaproszeni  go-
ście udali się na spotkanie 
opłatkowe.  Przy  wigilij-
nym  stole  zasiedli  m.in.: 
Dyrektor  Małopolskiego 
Oddziału  PFRON  Maria 
Mordawska,  radny  woje-
wódzki Adam Kwaśniak, 
wicestarosta   Ryszard 
Ożóg,  Dyrektor  PCPR 
Stanisław  Lambert,  jego 
z-ca Magdalena  Twaróg, 
pracownik  PCPR  odpo-
wiedzialny  za  współpra-
cę  z  PFRON  Katarzyna 
Ciochoń,  Wójt  Gminy 
Gnojnik  Sławomir  Pate-
rek, Przewodniczący Rady 
Gminy Janusz Zych, radni 
gminni Krystyna Jaroszek 
i Ryszard Wolak. Przybyli 
również sołtysi m.in. Anna 
Stolarczyk z Gnojnika, Ha-
lina Krakowska z Żerkowa i Artur Seniuk z Lewniowej 
oraz ks. Marian Zapiór proboszcz z Gnojnika, ks. Jan 
Kudłacz proboszcz z Uszwi i ks. Józef Waśko diecezjal-
ny duszpasterz osób niepełnosprawnych. Miłymi gośćmi 
byli również: Dyrektor ŚDS w Brzesku Jolanta Piech, 

właścicielka stacji CMC Angelina Czyżycka, Członko-
wie Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w tym 

Katarzyna Strzesak, Justy-
na Bakalarz  i Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej 
Bartłomiej Gogola, a także 
uczestnicy warsztatu wraz 
z opiekunami oraz pracow-
nicy WTZ.  Były  podzię-
kowania  dla  sponsorów, 
życzenia z okazji spotkania 
świąteczno-noworocznego, 
przemówienia  zaproszo-
nych gości z gratulacjami 
dla Stowarzyszenia z oka-
zji  zakupu nowego samo-
chodu.  Miłym  akcentem 
było oficjalne przekazanie 
przez prezes stowarzysze-
nia  Ewę  Cierniak-Lam-
bert i skarbnika Katarzynę 
Strzesak  kluczyków  do 
nowego  samochodu  na 
ręce  kierowcy  Ryszarda 
Steca. Wraz z kluczykami 
przekazano  breloczek  ze 
św.  Krzysztofem  /patro-
nem kierowców/ofiarowa-
ny  przez  sołtys Gnojnika 
Annę  Stolarczyk.  Impre-
zie towarzyszyła wystawa 
przepięknych  prac wyko-
nanych przez uczestników 
WTZ. Wiele dzieł    sprze-
dano. Kupującym serdecz-
nie  dziękujemy.  Goście 
otrzymali  wraz  z  życze-
niami piękne  stroiki  rów-
nież  przygotowane  przez 
uczestników.  Zakup  no-
wego samochodu dla WTZ 
był możliwy  dzięki  dofi-
nansowaniu przez PFRON 
w kwocie ponad 172 tys. zł,  
pozostała  kwota  –  około 
100 tys. zł to wkład własny 
stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia 
„Pomocna  Dłoń”  i  kie-

rownictwo Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie 
Uszewskiej składają  serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy  wsparli zakup nowego samochodu do prze-
wozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych WTZ 
Zawada Uszewska.                                      Barbara Kuta
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Hodowla gołębi może dostarczyć mnó-
stwa emocji, może być pasją i źródłem wiel-
kiej satysfakcji. O sile hobby, o przewadze 
satysfakcji nad ogromem pracy przekonują 
Izabela i Łukasz Obłąkowie, którzy mogą 
pochwalić  się  już  poważnymi  sukcesami 
swoich ptaków. Puchary i dyplomy zdobyte 
tylko podczas ostatniego sezonu robią im-
ponujące wrażenie. Trudy i radości płynące 
z hodowli gołębi przybliża nam pani Iza.

Skąd zainteresowanie gołębiami?
Mój mąż jako chłopiec hodował gołębie 

pocztowe. Kiedy się pobraliśmy, nie porzu-
cił swojej pasji. Na początku bardzo mnie 
to denerwowało, hodowla tych ptaków wy-
maga przecież ciągłej pracy, ale teraz sama 
jestem zafascynowana i gołębiami i wyścigami, w których 
uczestniczą. Codziennie z nimi pracuję, pomagam także 
w sekcji. 

Ile i jakie gołębie są w Państwa hodowli?
W naszej hodowli posiadamy 130 gołębi pocztowych 

rasy Janssen, Vandenabeele, Schellens i Engels. Najlepszych 
50 typujemy na sezon lotowy. Od razu wyjaśnię, że sezon 
lotowy to 14 lotów konkursowych gołębi dorosłych i 4 loty 
gołębi młodych na różnych dystansach. Loty zaczynamy od 
150 km, zwiększając odległość na kolejnych lotach o kilka-
dziesiąt kilometrów. Wygrywają gołębie, które wracają do 
domu jako pierwsze. 

Jak przygotowuje się gołębie na sezon lotowy?
Na każdy lot gołębie są inaczej przygotowywane, w za-

leżności od dystansu, który mają do pokonania i warunków 
pogodowych podczas lotu. Gołębie w ciągu tygodnia żywio-
ne są odpowiednimi karmami oraz elektrolitami i witami-
nami. No i oczywiście ważne są treningi rano i wieczorem, 
czyli tzw. obloty. Trzeba tu cierpliwości i pracy. Ptaki muszą 
być utrzymane w dobrej kondycji i zdrowiu, ponieważ go-
łębie, które przelecą wszystkie loty konkursowe, pokonują 
dystans ponad 6500 km. W zależności od warunków pogo-
dowych lecą z prędkością nawet ponad 80 km/godz. 

Jak wygląda lot konkursowy?
W sobotę hodowcy zawożą gołębie do punktu wkładań, 

gdzie są „koszowane”, czyli umieszczane w specjalnych 
koszach. Za pomocą zegarów elektronicznych rejestruje się 
gołębie, biorące udział w danym locie. Później zostaje wy-
drukowana lista startowa, gdzie zapisane są gołębie danego 
hodowcy. Następnie nasz stały kierowca specjalnym samo-
chodem wywozi wszystkie ptaki na miejsce, w którym ma 
się rozpocząć lot. W niedzielę, po ocenie warunków pogo-
dowych przez osobę upoważnioną, kierowca otwiera naraz 
wszystkie klatki. Gołębie wylatują a hodowcy otrzymują 
wiadomość, o której godzinie zostały wypuszczone.

W naszym oddziale w Brzesku jest około 70 hodowców, 
każdy wypuszcza 50 gołębi (niektórzy więcej), czyli naraz 
leci blisko 4000 ptaków. One muszą nie tylko dolecieć do 
domu, ale zrobić to w takim tempie, żeby zakwalifikować 
się do konkursu. A tu się wlicza około 600 pierwszych go-

Poznajmy się
Artykuł z cyklu Zwykli ludzie – niezwykłe pasje życiowe

łębi, które po przylocie odbijają się na specjalnej antenie, 
zamontowanej na wlocie gołębnika. Antena ta podpięta jest 
pod zegar elektroniczny, zapisujący czas, w jakim przyle-
ciały gołębie. Liczą się wyniki pierwszych 7 gołębi z całej 

drużyny
Po zakończeniu konkursu hodowcy zbiera-

ją się na odczycie zegarów, gdzie drukowane 
są listy zegarowe z zapisem dokładnego czasu 
przylotu gołębi. Wszystkie listy z danego lotu 
przesyłane są do rachmistrza, który po wery-
fikacji ustala listę konkursową z danego lotu. 
Nasze wyniki liczą się też do Okręgu Tarnów, 
Regionu Kraków i do Generalnych Mistrzostw 
Polski. 

Co musi posiadać gołąb, żeby mógł wziąć 
udział w konkursie? 

Mocne i szybkie skrzydła. Każdy gołąb kil-
kanaście dni po wykluciu otrzymuje na stałe 
obrączkę rodową oraz kartę własności gołębia, 
która zawiera oznaczenie kraju, nr oddziału, rok 

i nr indywidualny (np. PL-0314-16-4388). Oprócz obrącz-
ki rodowej gołąb otrzymuje także obrączkę elektroniczną, 
która zapisuje w specjalnym zegarze elektronicznym czas, 
w jakim gołąb wrócił z lotu.

Czy wszystkie gołębie, które startują w konkursie, 
wracają do domu?

Nie, wiele gołębi ginie. Niektóre wchodzą do obcych 
gołębników. Po drodze też mogą się natknąć na jastrzębie 
a nawet giną na ulicy, bo mylą asfalt z wodą. 

Skąd gołębie wiedzą, gdzie mają lecieć? Skąd najdalej 
lecą do domu gołębie?

Gołębie wywożone są w specjalnym samochodzie dale-
ko od domu. Tam po dokonaniu wszystkich procedur kie-
rowca je wypuszcza. Podobno gołąb ma w dziobie specjalne 
magnetoreceptory, które odbijają pole magnetyczne z ziemi 
i tak obiera kierunek do domu, ale motywują je także czeka-
jące w gnieździe pisklęta albo lecą do partnerów, z którymi 
nie widzą się cały tydzień. Trasy są różne: czasem jest to 
300 km a czasem 700, czyli tzw. maratony. Loty na 700 km 
mamy z Niemiec. W tym roku nasze gołębie leciały z miej-
scowości Salzwedel, ale były też loty z Helmstedt. 

Miejsca, z których wypuszczane są gołębie, ustalane są 
przez komisję do spraw lotowych oddziału i okręgu. Zresztą 
przed każdym lotem już na miejscu startu musi się pojawić 
prezes do spraw lotowych w danej miejscowości, który zdecy-
duje, czy puszczamy gołębie czy jednak rezygnujemy z lotu.

Czy hodowcy znają się i przjaźnią? 
Tak, jesteśmy zarejestrowani w PZHGP, należymy do 

sekcji Czchów,  oddziału Brzesko. Warto  podkreślić,  że 
w naszej gminie  jest wielu hodowców gołębi: w Uszwi, 
w Gosprzydowej i w Lewniowej. W sezonie lotowym spo-
tykamy się w Czchowie w każdą sobotę i niedzielę przez  
18 tygodni. Czasem urządzamy spotkania przy grillu. Przy-
jaźnimy się i pomagamy sobie, chociaż to przecież rywaliza-
cja sportowa. Na koniec sezonu lotowego organizowana jest 
impreza z tańcami, na której wszyscy hodowcy świetnie się 
bawią. Cieszy nas to, że w sekcji ciągle pojawiają się nowi 
ludzie.

Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z niezwykłej 
pasji Ewelina Bednarowska i Helena Święch.
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W Gosprzydowej
W grudniowe  popołudnie  6  grudnia  w  Świetlicy 

w Gosprzydowej odbyły się warsztaty dla seniorek na 
temat dekoracji bożonarodzeniowych. Seniorki przypo-
mniały dawną historię zdobienia choinek. Na tradycyj-
nej choince nie mogło zabraknąć: orzechów, udekoro-
wanych ciastek, jabłek, ozdób ze słomy, bibułkowych 
aniołów i woskowych świeczek. Drzewko musiało być 
naturalną  jodłą.  W  cen-
tralnym  punkcie  choinki 
wieszano  „świat”  wyko-
nany z opłatków. Podczas 
spotkania uczestniczki wy-
konały współczesne ozdo-
by  choinkowe  tj.  bombki 
przyozdabiane  cekinami 
i wstążkami, choinki z szy-
szek i inne. Niespodzianką 
była wizyta św. Mikołaja, 
który  obdarował  wszyst-
kich słodyczami.

W Lewniowej
Na  niedzielny wieczór 

4  grudnia  nie  tylko  małe 
dzieci  z  Lewniowej  cze-
kały  z  niecierpliwością. 
A wszystko  to  za  sprawą 
pewnego  dostojnego  go-
ścia, adresata wielu długich 
listów, który zapowiedział 
tutaj swoją wizytę. O godz. 
17:00 sala Domu Strażaka 
zapełniła  się  maluchami 
i ich rodzicami. Ale zanim 
oczekiwany  gość  pojawił 
się  w  drzwiach,  na  scenę 
wbiegli aktorzy ze Świetli-
cy Wiejskiej, którzy wcie-
lili  się  w  postacie  lalek, 
misiów  i  pajaców.  Tań-
cami  i  piosenkami  bawili 
publiczność, która z zapar-
tym  tchem śledziła bajko-
we losy żywych zabawek. 
Zebrani nawet się nie spo-
strzegli, gdy na salę wkro-
czył św. Mikołaj z workiem 
prezentów,  które wpadały 
prosto w wyciągnięte rącz-
ki maluszków i starszych dzieci. W tym dniu nikt nie 
wyszedł z pustymi rękami, ponieważ św. Mikołaj miał 
bardzo dużo  słodyczy. Organizatorem była Świetlica 
Wiejska.

W teatrze  
W sobotnie popołudnie 3 grudnia dzieci w wieku 

2-10 lat pod opieką rodziców i pracowników Centrum 
Kultury w Gnojniku uczestniczyły w nietuzinkowej wy-

Wizyta św. Mikołaja
cieczce do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. 
Młoda widownia obejrzała opowieść pt.  „Pinokio” – 
o mądrości i dorosłości, za które nierzadko trzeba drogo 
płacić. Była to piękna sztuka o najistotniejszych war-
tościach, które zdołają nas uchronić przed złem, takich 
jak: miłość, czy poświęcenie. Pinokio nie raz fuksem 
wymyka się śmierci, by na własnej, drewnianej skórze 
doświadczyć wszystkich przejawów życia:  szczęścia 

i  trwogi,  wiary  i  bezna-
dziei. Przedstawienie było 
dynamiczne,  pełne  ruchu 
i piosenek. Nie brakowało 
też scen humorystycznych, 
które  wywoływały  ogól-
ny śmiech. Dzieci z uwagą 
i  skupieniem  wpatrywały 
się w  aktorów, w dekora-
cje, wsłuchane w piosenki 
i  w  treść  przedstawienia, 
dostrzegały najdrobniejsze 
niuanse płynące ze  sceny. 
Z wielkim przejęciem na-
gradzały występy gorącymi 
oklaskami. Taka atmosfera 
była udziałem całej widow-
ni wypełnionej  po brzegi. 
Niektóre z nich miały oka-
zję gościć po raz pierwszy 
w życiu w prawdziwym te-
atrze. To było dla nich duże 
przeżycie, tym bardziej, że 
w przerwie przedstawienia 
dzieci  miały  okazję  spo-
tkać  się  ze  Świętym Mi-
kołajem  i  dużym  białym 
Aniołem,  którzy  przybyli 
z  koszem  pełnym  figurek 
z  czekolady.  Z wycieczki 
pozostało miłe wspomnie-
nie  z  pamiątkowym  zdję-
ciem.    

Helena Święch

Instruktor  Świetlicy 
Wiejskiej  przy  Centrum 
Kultury  w  Gnojniku  ser-
decznie  dziękuje  wszyst-
kim rodzicom i opiekunom 
dzieci  biorących  udział 

w wyjeździe do teatru za wyrozumiałość i wszelką po-
moc w realizacji przedsięwzięcia. Słowa podziękowań 
kieruje też w stronę sponsorów, Państwa Marii i Krzysz-
tofa Wójsów, właścicieli marketu „Novum” w Gnojniku, 
za ich życzliwość i wsparcie.

Mikołajki w świetlicach były możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gnojniku.
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Liderujemy w powiecie

Wspomnienie dnia sprzed 35 lat 

Gnojnik w sportowej czołówce

Gmina Gnojnik  uplasowała  się  najwyżej  spośród 
gmin Powiatu Brzeskiego w Rankingu Gmin Małopol-
ski 2016. Lider Powiatu Brzeskiego wysokie miejsca 
zajął również w rankingach częściowych zbudowanych 
w oparciu o rodzaj gminy, subregion oraz liczbę miesz-
kańców. Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa FRDL 
Małopolskiego  Instytutu  Samorządu  Terytorialnego 
i Administracji w Krakowie realizowana we współpracy 
z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Ideą przedsię-
wzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniają-
cych się pod względem rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w Małopolsce.

13 grudnia – niedziela niczym się jeszcze nie wyróż-
niająca oprócz tego, że dzieci nie obejrzały już „Teleran-
ka”. Dekret o stanie wojennym został ogłoszony dopiero 
w nocy przez WRON.

W poniedziałek, jak co tydzień, wyjechałem wcześnie 
rano autobusem robotniczym do pracy w Dobczycach. 
Pierwsza niespodzianka czekała na nas na granicy woje-
wództwa tarnowskiego, gdzie „siepacze” Jaruzelskiego 
zatrzymali autobus, aby w mało, powiedzmy, kultural-
ny sposób przeszukać nasze teczki z kanapkami i oso-
bistymi rzeczami. Ponieważ przeszukiwanie autobusu 
się przedłużało kierowca zaczął słownie interweniować, 
przypominać o konsekwencjach spóźnienia do pracy, na 
co żołnierze poczęli wszystkich straszyć bronią, w którą 
byli nieźle wyposażeni. Po dwóch godzinach ostrych po-
szukiwań broni palnej i ulotek pozwolono nam odjechać. 
Ciekawe sytuacje zdarzały się też w następnych dniach 
stanu wojennego. Nie jest tajemnicą, że za czasów PRL-u  
naród pracujący miał różne „przywileje”. Jednym z nich 
były bloczki na obiady w barach. Podczas jednego ta-

Na 179 podmiotów ujętych w Rankingu Gmina Gnoj-
nik uplasowała się w połowie stawki, tj. na 85 miejscu. 
Na 121 gmin wiejskich nasza Gmina zajęła 45 lokatę. 
Cieszy również sukces w grupie „subregion tarnowski”, 
gdzie na 30 podmiotów Gmina zajęła wysokie szóste 
miejsce. Ponadto, Gnojnik uplasował  się na 20  loka-
cie wśród gmin, których liczba mieszkańców oscyluje 
w granicach od 7 257 do 10 139 osób.

Jeżeli chodzi o lokaty, na których plasuje się nasza 
gmina biorąc pod uwagę wskaźniki wyznaczone w Re-
gulaminie Rankingu, odnotować należy miejsca w ka-
tegorii wydatki majątkowe inwestycyjne (76), pozyska-
ne środki unijne (72) oraz wydatki na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego (54).

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

kiego posiłkowania w przerwie  obiadowej  zrobił  się 
dziwny popłoch, obsługa baru uciekła na zaplecze, a do 
środka weszli panowie w mundurach i z… karabinami. 
Drzwi zamknęli na klucz, aby wszystkich skontrolować 
pod kątem przepustek. Nikt oczywiście nie był w tako-
wą zaopatrzony, wobec czego wszyscy głodni (obiadu 
nie  zdążyliśmy  zjeść) wylądowaliśmy na  komisaria-
cie w Dobczycach z aktem oskarżenia, że nie jesteśmy 
z województwa krakowskiego. Na nic zdały się nasze 
tłumaczenia, że parę metrów dalej pracujemy na budo-
wie, a mieszkamy w prywatnych kwaterach już od roku. 
Byliśmy zwykłymi przestępcami i dopiero po wezwaniu 
kierownika budowy, który odebrał nas za pokwitowa-
niem zostaliśmy uwolnieni. Byłem świadkiem, jak po 
jednego nieszczęśnika musiał przyjechać  sam sołtys, 
aby poświadczyć jego dane. Przez resztę stanu wojenne-
go pracowałem na budowie w Nowej Hucie gdzie było 
jeszcze ciekawiej, ale o tym może innym razem…

Mieszkańca Lewniowej wysłuchała Bogumiła Sacha

Na dobre rozkręcił się sezon zmagań sportowych 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Już wkrótce na-
piszemy o sukcesach oraz wynikach turniejów gmin-
nych rozegranych w pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2016/2017. Emocji, jak zawsze, było mnóstwo, 
a dzieci i młodzież mierzyły się m.in. przy szachowni-
cy, pod koszem oraz przy stole ping-pongowym.  

Tymczasem Powiat Brzeski dokonał podsumowania 
Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowe-
go Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2015/16. Wśród 
szkół, które osiągnęły najwyższe wyniki i tym samym 
otrzymały wyróżnienia znalazły się placówki z Gnojni-
ka: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gim-

nazjum. Obie szkoły zajęły III miejsca w swoich katego-
riach i odebrały statuetki z rąk Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kazimierza Brzyka oraz Starosty Brzeskiego 
Andrzeja Potępy. Wręczenia dokonano na uroczystej se-
sji Rady Powiatu, a naszą gminę reprezentowali dyrekto-
rzy Ewa Prus i Mirosław Mietła.

Serdecznie  gratulujemy wszystkim  autorom  tych 
sukcesów tj., dyrektorom szkół, nauczycielom wycho-
wania fizycznego i przede wszystkim samym uczniom. 
Życzymy kolejnych sukcesów, niegasnącej energii oraz 
nieprzemijającej miłości do sportu.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy w Gnojniku



WIEŚCI GMINNE

18

listopad - grudzień Nr 6 (126) 16

Co słychać w gminie?
Gmina Gnojnik na podstawie uchwały Nr VIII/77/15 

z  dnia 25  czerwca 2015  r. Rady Gminy w Gnojniku 
z  dniem  3  listopada  br.  przystąpiła  do  sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Gnojnik”. Wnioski doty-
czące zmiany studium należy składać w formie pisemnej 
w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik  lub na adres: 
Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, 
e-mail: sekretariat@gnojnik.pl w terminie do 30 grud-
nia 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

***
Tablice o treści ekologicznej, znajdujące się w cen-

trum każdej miejscowości, wzbogaciły się o mapy na-
szej gminy. Mają one służyć głównie osobom odwiedza-
jącym gminę Gnojnik, wskazując przebieg dróg i tras 
rowerowych, a także lokalizację zabytków, stadionów 
sportowych, miejsc rekreacyjno-turystycznych, ośrod-
ków zdrowia, aptek oraz punktów noclegowo-gastro-
nomicznych.  Przypomnijmy,  że  tablice  ekologiczne, 
zamontowane wiosną  br., mają  na  celu  promowanie 
zasad właściwego postępowania z odpadami komunal-
nymi oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród 
mieszkańców gminy Gnojnik. Ponadto tablice służą do 
zamieszczania informacji.

***
Urząd Gminy Gnojnik oraz Spółka Eco-Gnojnik in-

formują mieszkańców, że w dniach 24 oraz 31 grudnia 
br. (tj. w soboty) Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych w Gnojniku będzie zamknięty.

GNOJNIK

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Urząd Gminy Gnojnik informuje, że od 1 stycznia 
2017 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, co powoduje obowiązek złoże-
nia nowej deklaracji śmieciowej. 

Deklaracje należy składać na dzienniku podawczym 
w Urzędzie Gminy od 2 do 13 stycznia 2017 r. w go-
dzinach pracy Urzędu. 

Niezłożenie deklaracji powodować będzie wszczęcie 
postępowania administracyjnego.

Zgodnie  z  uchwałą  nr  XXI/193/16  Rady  Gminy 
Gnojnik z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru me-
tody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki opłaty przyjmuje się 
metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Gnojnik od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawek określonych poniżej:

dla zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:

– w nieruchomościach w których mieszka od 1 do 5 
osób stawka w wysokości 5,50 zł od osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość,

–  w  przypadku  zamieszkiwania  na  nieruchomo-
ści powyżej pięciu osób, począwszy od 6 osoby ustala 
się stawkę w wysokości 3,00 zł od każdego kolejnego 
mieszkańca;

dla zadeklarowanej nieselektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych:

- stawka w wysokości 11,00 zł od jednego mieszkańca. 

Uwaga: nie zmienia się termin wnoszenia opłat 
oraz zasady segregacji odpadów.
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czyt. str. 7

Kolory kultury



Kalendarz imprez na 2017 rok 
Nazwa imprezy Data i miejsce Organizator 

Spotkanie z kolędą 22 stycznia
Dom Strażaka w Uszwi Centrum Kultury w Gnojniku

Gminne Mistrzostwa 
Szachowe

18 lutego
Świetlica Wiejska w Gosprzydowej  Centrum Kultury w Gnojniku

XXI Międzynarodowy 
Turniej Szachowy 
o Czarnego Konia

25 i 26 lutego
Dom Strażaka w Gnojniku Centrum Kultury w Gnojniku

Majówka u stóp Matki
Boskiej Zwycięskiej

3 maja
Plac obok  figury przydrożnej

w Gosprzydowej
Świetlica Wiejska w Gosprzydowej

Tydzień bibliotek
maj

 Biblioteki z terenu gm. Gnojnik, 
przedszkola na terenie gm. Gnojnik

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Gnojniku oraz filie w Uszwi  

i w Biesiadkach

XVII  Integracyjna 
Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych

czerwiec
Gnojnik

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, 
Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Zawadzie Uszewskiej

Dni Gminy Gnojnik
1-2 lipca

Kompleks sportowo-rekreacyjny 
w Gnojniku

Centrum Kultury w Gnojniku

Gminne Zawody  
Sportowo-Pożarnicze

9 lipca
Gosprzydowa

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
OSP Gosprzydowa

Dożynki Gminne 15 sierpnia
Lewniowa  Centrum Kultury w Gnojniku

Święto karpia 26 sierpnia
Gosprzydowa 

Restauracja
„Rybia Wyspa” 

Upamiętnienie ofiar 
poległych w I wojnie 

światowej

wrzesień
Żerków przy kapliczce 

Sołectwo Żerków,  
Świetlica Wiejska w Biesiadkach

Koncert „W hołdzie
Janowi Pawłowi II”

8 października
Kościół parafialny w Gnojniku Centrum Kultury w Gnojniku

Koncert pieśni 
patriotycznych

„Ocalić od zapomnienia”

listopada
Kościół parafialny w Uszwi

Świetlica Wiejska
w Uszwi

Katarzynki i andrzejki
dla sympatyków 
i przyjaciół kultury

 listopad
 Świetlice wiejskie z terenu gminy

Świetlice wiejskie i biblioteki
 z terenu gminy Gnojnik

Spotkania z Mikołajem 5-6 grudnia 
Świetlice wiejskie z terenu gminy

Świetlice wiejskie
z terenu gminy Gnojnik

Ponadto przewidziane są zimowiska w okresie ferii zimowych i półkolonie podczas wakacji. 
Terminy i miejsca imprez mogą ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.


