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29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Gnojnik przyjęła 
uchwałę budżetową Gminy Gnojnik na 2016 rok. Głoso-
wanie poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet zakłada dochody Gminy na poziomie  
22 415 485 zł oraz wydatki na poziomie 23 359 158 zł. 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi plano-
wany deficyt w kwocie 943 673 zł, który zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Wydatki bieżące i majątkowe na poszczególne dzie-
dziny gminnej działalności przedstawiają się następująco:
• rolnictwo i łowiectwo, w tym infrastruktura wodocią-

gowa i sanitacyjna wsi – 192 000 zł,
• zaopatrywanie w wodę – 210 500 zł,
• transport i łączność, czyli utrzymanie dróg powiato-

wych oraz gminnych – ponad 1 280 977 zł, 
• turystyka – 2 000 zł,
• gospodarka mieszkaniowa – 315 800 zł,
• administracja publiczna – ponad 2 965 909 zł,
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

– 123 100 zł, w tym na wsparcie działalności Ochotni-
czych Straży Pożarnych przeznaczono 121 500 zł,

• obsługa długu publicznego – 330 000 zł,
• oświata i wychowanie – 11 553 257 zł,
• ochrona zdrowia (profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i zapobieganie narkomanii) – 127 200 zł,
• pomoc społeczna – ponad 3 429 685 zł, z czego 

2 423 536 zł stanowią wydatki przeznaczone na świad-
czenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia społecznego,

• Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 194 922 zł, 
w tym na działalność Świetlic Szkolnych przeznaczono 
ponad 155 860 zł,

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 015 452 zł.  
Znaczną część tej kwoty pochłoną wydatki związane 

Budżet Gminy Gnojnik na 2016 rok
z gospodarką odpadami komunalnymi (ponad 490 tys. 
zł) oraz z oświetleniem ulic, placów i dróg – 226 852 zł,

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 686 891 zł.  
Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przezna-
czono dotację w wysokości 470 000 zł; na biblioteki 
dotację w wysokości 200 000 zł;

• kultura fizyczna – 119 500 zł, 
• rezerwa ogólna – 162 211 zł.
W 2016 roku planowane jest wykonanie następujących 
zadań inwestycyjnych:
• kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Biesiadkach 

(szacowany koszt to ponad 2 mln zł),
• odprowadzenie wód opadowych w miejscowości  

Zawada Uszewska (koszt ok. 80 tys. zł),
• odbudowa 5 odcinków dróg w ramach tzw. „powodziówki”,
• kompleksowa modernizacja drogi powiatowej Gnoj-

nik – Lipnica Dolna. Łączny koszt to ponad 5 mln zł 
(udział gminy 815 tys. zł + środki z budżetu powiatu 
brzeskiego + dofinansowanie),  

• odnowa dróg transportu rolnego.
W ramach środków wiejskich, na które składają się 

podatki mieszkańców, do budżetu Gminy trafiło ponad  
1 038 000 zł. Ta kwota została podzielona na poszcze-
gólne sołectwa, a mieszkańcy każdej wsi wytypowali 
najważniejsze zadania, które będą realizowane w bie-
żącym roku. Z tej kwoty wydzielono fundusz sołecki 
w wysokości 171 578 zł, który zostanie wydatkowany 
głównie na sfinansowanie oświetlenia sołectw. Nato-
miast pozostała kwota w wysokości 866 566 zł prze-
znaczona zostanie na rozbudowę oświetlenia ulicznego, 
oświatę i drogownictwo oraz realizację zadań podjętych 
uchwałami zebrań wiejskich.

Budżet Gminy Gnojnik dostępny jest do wglądu na 
stronie www.gnojnik.pl w zakładce Urząd Gminy ->  
Budżet -> Budżet Gminy Gnojnik na 2016 rok.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik 

Drodzy Czytelnicy, podob-
no, gdy przestajemy marzyć, 
nasze dusze umierają. Zaraz 
zapewne odezwą się głosy: 
„Co za bzdury! Mrzonki są 
dobre dla dzieci!” Czy jednak 
na pewno? Wydarzenia minio-
nych tygodni pozwalają mi na-
zwać gminę Gnojnik kolebką 
marzeń. I to w dodatku speł-

nionych. Bo przecież o sukcesie na scenie marzyli tak 
„Gnojniczanie” jak i „Kolędnicy znad Uszwicy” – nasze 
dwie gminne aktorskie chluby. I sukces odnieśli – naj-
pierw zdobywając uznanie jury w Lipnicy Murowanej, 
a potem w Bukowinie Tatrzańskiej w ramach 44. „Gó-
ralskiego Karnawału”. O uśmiechu dzieci marzyli rodzi-
ce, ucząc się ról i szyjąc kostiumy do baśniowego przed-

stawienia, które odbyło się w Przedszkolu w Gnojniku. 
O wspaniałych wesołych chwilach spędzonych w gronie 
koleżanek marzyli organizatorzy i uczestnicy babskich 
combrów i balów karnawałowych. A co z siatkarzami, 
którzy ostatnio pokazali moc, tak w Lewniowej jak 
i w Gnojniku? Co z babciami i dziadkami, którzy w oko-
licach 21 stycznia z taką dumą i miłością, wpatrywali się 
w swoich małych artystów? Oni wszyscy marzyli. I na 
marzeniach nie poprzestali. Podobnie jak autorzy nowej 
monografii o Gosprzydowej – swe dzieło wymarzyli, by 
potem przejść do mozolnej pracy. Okazuje się, że najbar-
dziej aktywnych, przedsiębiorczych mieszkańców naszej 
gminy czasem niełatwą drogą do poczucia satysfakcji 
wiodły marzenia. Dlatego nie pozwólmy im odejść! Już 
teraz, drodzy Czytelnicy, zastanówcie się nad swoimi 
marzeniami i planami na najbliższe miesiące. Wszyst-
kim, którzy jeszcze ostrożnie trzymają się utartych sche-
matów dnia, serdecznie polecam lekturę naszych artyku-
łów. Niech przykłady inspirują.

Ewa Świerczek, Redaktor naczelny 

Od redaktora
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Sport to temat, budzący emocje przez cały rok. I choć 
w sporcie trzeba mieć dużo pokory, to warto raz jeszcze 
wspomnieć o osiągnięciach uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Lewniowej. 12 lutego na stałe wpisał się w hi-
storii sportu szkoły, a to dzięki uczennicom, które spra-
wiły dużą niespodziankę, stawiając czoła najlepszym 
zespołom z powiatu brzeskiego. Dziewczęta zdobyły 
złoto w piłce koszykowej. 13 lutego to kolejny piękny 
sportowy dzień. Tym razem nasi młodzi koszykarze 
kontynuowali dobrą passę i zajęli III miejsce w powie-
cie. 11 marca w Okocimiu nasza drużyna rywalizowała 
w powiatowych rozgrywkach w piłce siatkowej. I znowu 
radosna chwila – brązowy medal. 24 kwietnia – stadion 
OKS w Okocimiu okazał się dla naszych dziewcząt nie-
zwykle szczęśliwym. 9-osobowa sztafeta w powiato-
wych biegach przełajowych powtarza wynik z ubiegłe-
go roku, zdobywając brązowy medal. 30 września na 
stadionie w Czchowie w indywidualnych powiatowych 
biegach przełajowych aż sześciu naszych reprezentan-
tów zakwalifikowało się do zawodów wojewódzkich 
oraz przywiozło trzy medale, w tym: 2 złote i 1 brązowy.  
7 października w Wojewódzkich Biegach Przełajowych 
Wiktoria Dominik – uczennica klasy IV zajęła bardzo 

W niedzielę 31 stycznia 2016 
r. w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Lewniowej 
został rozegrany I Turniej Siat-
karski Drużyn Niezrzeszonych 
w Lewniowej. Do walki o miejsca 
na podium stanęło 5 zespołów, któ-
re rywalizowały ze sobą systemem 
„każdy z każdym”. Już pierwsze 
mecze pokazały, że turniej będzie 
bardzo wyrównany a gra na wy-
sokim poziomie. Celne i mocne 
zbicia, wspaniałe bloki, zacięta 
walka do ostatniego punktu trwa-
ły aż do końcowego gwizdka. Do ostatniej kolej-
ki zawodów ważyły się losy II, III i IV miejsca. 

W końcowej klasyfikacji 3 drużyny zdobyły taką 
samą ilość punktów i taki sam stosunek setów, stąd o ko-
lejności miejsc musiały decydować „małe punkty”. Naj-
lepiej w rozgrywkach wypadł zespół Michała Toronia, 
który wszystkie pojedynki rozegrał na własną korzyść. 
Mimo zaciętej rywalizacji turniej przebiegał w niezwy-
kle przyjaznej i sympatycznej atmosferze, a zawodnicy 
i kibice pokazali, jak doskonale można się bawić upra-
wiając rekreacyjnie piłkę siatkową. Dla najlepszych dru-
żyn ufundowano pamiątkowe dyplomy. Była też kiełba-
ska, ciasteczka, a przede wszystkim satysfakcja ze wspa-
niale spędzonego niedzielnego popołudnia.

Wszystkim drużynom, biorącym udział w turnieju, 

Warto jeszcze raz wspomnieć

I Turniej Siatkarski w Lewniowej

wysokie 8 premiowane miejsce, a systematyczne trenin-
gi Kasi Serafin – uczennicy I klasy gimnazjum, zaowo-
cowały zdobyciem mistrzostwa województwa. 

Warto wspomnieć także o sukcesach naszego lice-
alisty Konrada Stanuszka – młodego judoki. Ukoro-
nowaniem sumiennej i wytrwałej pracy było zdoby-
cie: wicemistrzostwa województwa małopolskiego, 
III miejsca w Otwartym Pucharze Polski w Lubo-
niu koło Poznania, III miejsca w Otwartym Pucha-
rze Polski w Bytomiu, III miejsca w XIV Między-
narodowym Turnieju Judo Baltic Cup w Gdyni oraz 
V miejsca w Otwartym Pucharze Polski w Opolu.

2015 r., już po raz drugi okazał się niezwykle szczę-
śliwym dla naszej szkoły w sportowej rywalizacji. 
Chłopcy i dziewczęta pokazali, że mogą konkurować 
z najlepszymi w powiecie, województwie, a nawet 
w kraju. Warto im jeszcze raz podziękować za trud 
i wysiłek włożony w sportowe zmagania i życzyć w no-
wym – 2016 roku wytrwałości w dążeniu do kolejnych 
sukcesów. Serdeczne podziękowania należą się również 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do organiza-
cji rozgrywek oraz władzom samorządowym za dbanie 
o rozwój sportu na terenie naszej gminy i powiatu.

Zbigniew Stanuszek

składam podziękowania za wspaniałą grę, a kibicom za 
gorący doping. 
Końcowa klasyfikacja:
1 miejsce: A. Toroń, T. Toroń, R. Toroń, M. Toroń,  
M. Pajor, K. Stanuszek – 6 p.
2 miejsce: A. Zelek, P. Ząbkowski, R. Chudoba, R. 
Gnela, M. Staniszewski, Ł. Rogowski, K. Konstanty –  
3 p. (małe +10)
3 miejsce: D. Kupiec, J. Kupiec, P. Brzęk, S. Brzęk,  
M. Śliwiński, R. Lis, E. Kupiec – 3 p. (małe +6)
4 miejsce: P. Myszka, K. Adamik, T. Gawęcki, K. Chu-
doba, D. Bereta, P. Lach – 3 p. (małe 0)
5 miejsce: T. Konstanty, K. Bereta, A. Pasek, W. Kon-
stanty, M. Gawęcki, B. Pajor, Sz. Dzięgiel – 0 p.

Zbigniew Stanuszek
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W Święto Trzech Króli w hali 
sportowej Publicznego Gimna-
zjum im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Gnojniku odbył się 
pierwszy Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Gnoj-
nik. Głównymi pomysłodawcami 
a zarazem organizatorami rozgry-
wek byli Żaneta i Filip Wąsowie, 
szefowie Domu Spokojnej Sta-
rości „FiliŻanka”. W organizacji 
wydarzenia pomagali im bracia 
Filipa – Dominik i Nikodem Wą-
sowie z żonami oraz ich rodzice. 
Całą rodzinę łączy bowiem miłość 
do sportu, szczególnie do siatkówki. W organizację tur-
nieju włączyli się także Daniel Dolasiński z Gnojnika 
sprawnie i dowcipnie prowadzący konferansjerkę oraz 
nieoceniony w służbie dla społeczeństwa Jan Mitera – 
gospodarz przygimnazjalnej hali sportowej. Z pomocą 
przybyły też pracownice Centrum Kultury w Gnojniku. 
W rozgrywkach brały udział 4 drużyny: „Okno Bruno 
– służby mundurowe”, „Okno LUX Brzesko”, „Oczo-
pląsy” z Tarnowa i rzecz jasna „FiliŻanka” – Dom Spo-
kojnej Starości z Gnojnika. I choć walka była długa 
i zacięta, na podium ostatecznie stanęła drużyna z Tar-
nowa. I to ona zabrała ze sobą reprezentacyjny puchar 
Wójta Gminy Gnojnik i pucharek z „miodem”. Z kolei 
drugie miejsce i dorodny puchar wywalczyli zawodnicy 
„FiliŻanki” z Gnojnika. Na trzecim miejscu uplasowa-
ła się drużyna „Okno LUX” z Brzeska. Niestety los nie 
uśmiechnął się do przedstawicieli służb mundurowych, 
którzy grali pod przykrywką „Okno Bruno” i w tym 
dniu uplasowali się na ostatniej pozycji. No cóż czasa-

4 lutego w hali sportowej w Czchowie został rozegra-
ny Zimowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Czchów 2016 
dla roczników 2006-2007. Do rywalizacji przystąpiły 
bardzo mocne drużyny z różnych miejscowości: FC Pol-
ska Wien (drużyna z Wiednia), Szkółka Piłkarska GRAJ 
PIĘKNIE, „Tęcza Gosprzydowa”, „Dream Team” Kry-
stian Stec i dwie drużyny MOKSiR „Piast” Czchów.  
Zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym, 
a o końcowym miejscu decydowała liczba zdobytych 
punktów. Wszystkie mecze obfitowały w piękne i skład-
ne akcje, nietypowe zagrania i skuteczne parady bramka-
rzy. Drużyny walczyły o zwycięstwo z wielkim zaanga-
żowaniem i ambicją. Ostatecznie na pierwszym miejscu 
uplasowała się drużyna „Dream Team” Krystian Stec. 
Nasza szkółka GRAJ PIĘKNIE zdobyła IV miejsce po-
kazując dobry i ambitny football. Turniej pod względem 
organizacyjnym i sportowym możemy zaliczyć do bar-
dzo udanych. Liczymy, że kolejny uda się nam zorgani-
zować w naszej gminie. 

Sety o Puchar Wójta Gminy Gnojnik

Piłkarskie emocje

mi i tak bywa. Istotne jest to, że po skończonych setach 
wszyscy twierdzili, że „zabawa była przednia”.  Nagro-
dy ufundowali: Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek 
oraz rodzina Wąsów. Wymienieni wcześniej kierownicy 
Domu Spokojnej Starości „FiliŻanka” w Gnojniku prócz 
baryłki z miodowym napitkiem przygotowali także bi-
gos, którym po turnieju częstowano zawodników, gości 
oraz kibiców. Puchary i nagrody w imieniu wójta gmi-
ny wręczał Janusz Zych – przewodniczący Rady Gminy 
Gnojnik. 

Warto dodać, że tego pokroju imprezy sportowe są 
dobrym sposobem na aktywne spędzenie wolnego cza-
su. Wpływają korzystnie na kondycję fizyczną, a także 
pogłębiają relacje międzyludzkie. 

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie tak ważnego dla społeczeń-
stwa wydarzenia, które wpisało się już w kalendarz im-
prez na 2017 rok.

Helena Święch

Mali następcy Lewandowskiego

Zapraszamy na treningi piłkarskie dzieci w wieku 
4-11 lat. Zajęcia odbywają się na hali sportowej w Gnoj-
niku w poniedziałki i środy o 16.00.

Kontakt: Kamil Kuras 663 187 070 lub www.facebo-
ok.com/szkolkapilkarskagrajpieknie/

Kamil Kuras

Promotorzy siatkówki z Gnojnika

http://www.facebook.com/szkolkapilkarskagrajpieknie/
http://www.facebook.com/szkolkapilkarskagrajpieknie/
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Kocham mocno Babcię, Dziadka-
to nie żarty moi mili,
dzisiaj im życzenia składam
by sto latek jeszcze żyli!

Od wielu już lat w kalendarzu imprez Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Lewniowej na stałe wpisany jest 
Dzień Babci i Dziad-
ka. Ta niezwykle miła 
a zarazem wzruszająca 
i bliska sercu każdego 
wnuka i wnuczki uro-
czystość odbyła się 
w tym roku 16 stycznia. 

Zaproszeni Senio-
rzy i tym razem nie 
zawiedli.  Przybyli 
bardzo licznie, wypeł-
niając po brzegi pięk-
nie udekorowaną salę 
gimnastyczną. 

Uroczystość rozpo-
czął dyrektor szkoły 
Zbigniew Stanuszek, 
który powitał zebra-
nych gości i złożył 
serdeczne życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. 

Następnie oddał głos najmłodszym dzieciom, któ-
re z niecierpliwością czekały, by przedstawić na scenie 
swoje zdolności aktorskie. Wspaniała publiczność podzi-
wiała i oklaskiwała przedszkolaków, które pięknie de-
klamowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki i spon-
tanicznie tańczyły.

Później sceną zawładnęli uczniowie z klas I-III, pre-
zentując wyjątkowy show pt. „Ja się wcale nie chwalę, 
ja po prostu mam talent!” Wyjątkowy, dlatego że ak-
tywnie uczestniczyli w nim także Babcie i Dziadkowie. 
Szanowni Seniorzy zasiadali w jury i oceniali występy 
swoich ukochanych wnuków i wnuczek, oczywiście 
cały czas z uznaniem i podziwem dla talentu małych 
artystów. Słowa pochwały należą się tutaj Dziadkowi, 
który wykazał się nie lada odwagą, recytując na sce-
nie wiersz wspólnie ze swoim wnukiem. Widowisko to  

Dzień Babci i Dziadka w Lewniowej
fantastycznie poprowadzili, wcielając się w rolę „konfe-
ransjerów obytych z niejedną estradą”, uczniowie z kla-
sy IV: Madzia i Antek. Zapraszani przez nich uczestni-
cy recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli albo 
odgrywali zabawne skecze. Wszystko po to, by wyrazić 
swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym Bab-
ciom i Dziadkom. To przecież od nich otrzymują wiele 

ciepła i dobra, za które 
trzeba podziękować. 
Dopełnieniem tych 
podziękowań było 
głośne „100 lat...!” de-
dykowane przybyłym 
seniorom. 

Zaprezentowany 
przez dzieci program 
artystyczny nagro-
dzony został przez 
publiczność słowami 
pochwały i gromkimi 
brawami. 

W dalszej części 
uroczystości Babcie 
i Dziadkowie zostali 
ugoszczeni obiadem 
i pysznym ciastem 

przygotowanym przez mamy z Rady Rodziców. Podczas 
biesiadowania panowała wyjątkowa, rodzinna atmosfera. 
Czas upływał na rozmowach i wspomnieniach. 

Miłą niespodzianką okazała się „dyskoteka” popro-
wadzona przez Katarzynę Gnelę i Benedykta Szcze-
pańskiego, którzy jak zawsze profesjonalnie zadbali 
o oprawę muzyczną. Zanim jednak tańce na dobre się 
rozpoczęły, wszyscy wspólnie śpiewali kolędy i piosenki 
biesiadne. Babcie i Dziadkowie bawili się doskonale! 

Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczno-
ści, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Zaproszeni 
goście opuszczali szkołę ze wzruszeniem dziękując za 
miło spędzone chwile.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom życzymy 
długich lat życia w zdrowiu i radości oraz tego, aby za-
wsze byli dumni ze swoich wnuków!

Teresa Nowak

Święto Babć i Dziadków w Lewniowej… 

Składam bukiet podziękowań wszystkim Seniorom oraz gościom za tak liczny udział w uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękuję za okazanie wyjątkowej szczodrości i hojnych datków na Radę 
Rodziców. Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich osób, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć 
w niezwykle miłej i rodzinnej atmosferze. Słowa uznania i podziękowania kieruję także do:
- całej Rady Rodziców za wielkie zaangażowanie w przygotowanie pysznego poczęstunku, 
- nauczycieli i uczniów za przygotowanie oprawy artystycznej,
- prezesa OSP za użyczenie stołów,
- Katarzyny Gneli i Benedykta Szczepańskiego za wspaniałą oprawę muzyczną,
- Marty i Andrzeja Zelków za sponsorowanie tej imprezy.
Dzięki Waszej pracy, dbałości o każdy szczegół, ten dzień zyskał niepowtarzalną atmosferę. Niech ta 
uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Zbigniew Stanuszek
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W Publicznym Przedszkolu w Gnojniku jak co roku 
odbyło się spotkanie, podczas którego świętowaliśmy 
Dzień Babci i Dziadka. Kochani Dziadkowie i Babcie  
nie zawiedli swoich wnuków i licznie przybyli na tą wy-
jątkową uroczystość. W tym roku z uwagi na okres ferii 
uroczystość odbyła się wcześniej – już 15 stycznia. 

Zebrani goście zasiedli przy przygotowanych dla nich 
stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie wy-
stępu swoich wnucząt. 

W tym dniu każda z grup wspólnie ze swoimi pania-

mi przygotowała część artystyczną. Dzięki temu Dziad-
kowie mogli zobaczyć, jak pięknie wyglądają i występu-
ją ich wnuczęta. 

Przedszkolaki recytowały wierszyki, śpiewały pio-
senki, tańczyły a nawet występowały w krótkich tema-
tycznych przedstawieniach. Seniorzy mogli również po-
dziwiać talenty językowe wnuków. Dzieci zaprezento-
wały wybrane piosenki w języku angielskim. Wszystkie 
przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem starały się 
godnie wystąpić przed tak dostojną publicznością. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem. W wielu oczach można było dostrzec 
łzy wzruszenia a na twarzach gościły uśmiechy. W trak-
cie występów nie zabrakło chwil pełnych radości, a na-
wet zabawnych sytuacji.

Goście okazywali pełne zainteresowanie występami 
wnuków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczę-
ta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej 
wyrazić swoją miłość i szacunek. Babciom  i Dziadkom 
bardzo podobały się występy dzieci, więc oklaskom nie 
było końca. Następnie przedszkolaki obdarowały swo-
ich ukochanych dziadków własnoręcznie przygotowany-
mi upominkami. Wśród prezentów znalazły się piękne 
laurki z życzeniami, papierowe kwiatki we flakonikach, 
portrety Babć i Dziadków w kolorowych ramkach. Te 
drobne przejawy pamięci sprawiły dostojnym gościom 
wiele przyjemności i radości. 

Po części artystycznej wszyscy przy kawie częstowa-
li się pysznymi ciastami domowego wypieku. Wspólny 
słodki poczęstunek przygotowany przez mamy był oka-

zją do rozmów, w czasie których mogliśmy podzielić 
się wrażeniami. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecz-
nej atmosferze. Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec 
mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom swoje 
uczucia za trud włożony w ich wychowanie. A goście 
mieli okazję miło spędzić czas, wzmocnić więzi rodzin-
ne oraz bliżej się poznać. W trakcie uroczystości dzieci 
poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki przed-
szkolnej. 

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci zarówno dzieci jak i Dziadków!

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz 
życzymy wszystkiego co dobre oraz samych pięknych 
chwil w życiu.

Elżbieta Szałas

***
15 stycznia 2016 r. dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Uszwi również gorąco witały Babcie i Dziad-
ków. Na ten specjalny dzień uczniowie klas I-III wspól-
nie z wychowawczyniami przygotowali wyjątkowy 
program słowno-muzyczny. Na początku przed miłymi 
gośćmi zaprezentowali się „Kolędnicy znad Uszwicy”, 
którzy swoim występem rozbawili wszystkich do łez. 
Następnie publiczność mogła obejrzeć jasełka przygo-

towane przez uczniów klasy III, Va i Vb. Pierwszaczki 
swe serduszka zaklęły w wierszach i piosenkach, pięknie 
wykonanych na scenie. Zebrani goście mogli też podzi-
wiać występ szkolnego zespołu tanecznego, który zapre-
zentował się w tańcach „Kangurek”, „Zielone rękawy” 
i „Belgijka”. Ponadto uczniowie klasy II b przedstawili 
skecze „Wnuki u dziadków” oraz „Cztery babcie”.

Po zakończonych występach, uroczyście zaśpiewa-
nych życzeniach i wręczeniu prezentów, nasi goście 
wzięli udział w różnych konkursach, m.in. wykazywa-
li się wiedzą o zdrowym żywieniu, a także sprawdzali 
swoje umiejętności sportowe podczas odbijania piłeczki 
do ping-ponga, kozłowania miedzy pachołkami i kręce-
nia koła hula-hop. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali 
wyróżnieni słodkimi nagrodami. 

Anna Cichostępska

Kochamy Was, Babciu i Dziadku

… w Gnojniku

… i w Uszwi
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Ostatki w Zawadzie Uszewskiej

Gminni liderzy 
szachowi poznani

Tańce w szczytnym celu 

Stowarzyszenie „Wieś Naszych Marzeń” z Zawady 
Uszewskiej wraz ze Świetlicą Wiejską zorganizowały 
w sobotę 30 stycznia bal noworoczny, na który przybyło 
ponad 130 dzieci z Uszwi, Biesiadek i Zawady Uszew-
skiej. Najmłodszych zabawiały panie z firmy „Animek – 
animacja zabaw dla dzieci”. Wszyscy mogli zajadać się 
różnymi smakołykami oraz otrzymali drobne upominki, 
które ufundowali: CMC – Angelika Czyżycka, Delikate-
sy „Centrum” – Halina Bulanda, sklep „Novum” – Marta 
i Piotr Pawełkowie, „Oknodrewal” – Paweł Klecki, Józef 
Wąs – Gnojnik, Marcin Gwóźdź – Zawada Uszewska, 
Helena i Władysław Gałęziowscy, „Maxtrans” Dudek. 
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy w imieniu 
dzieci.

Tego samego dnia wieczorem Stowarzyszenie wraz 
ze Świetlicą zaprosiło starszych mieszkańców Zawady 
Uszewskiej i Uszwi na wspólne kolędowanie. Dziękuje-
my za wsparcie rzeczowe Kamilowi Pawełkowi, nowe-

W ostatkową sobotę w sali Domu Strażaka w Gnoj-
niku miał miejsce Charytatywny Bal Walentynkowy na 
rzecz dalszych prac przy nowym Kościele Matki Bożej 
Fatimskiej. 

Wszyscy, którzy w tym dniu postanowili wesprzeć 
fundusz na rzecz prac remontowo-budowlanych przy 
nowym kościele w Gnojniku, bawili się znakomicie przy 
muzyce zespołu „Babiorze”. Organizatorzy zabawy za-
pewnili balowiczom wiele atrakcji. Nie zabrakło dobre-
go jedzenia i picia, zabawnych konkursów i super na-
gród ufundowanych przez zaprzyjaźnionych sponsorów. 
Wszystkie pozyskane z balu środki wpłacono na konto 
budowy nowego kościoła.                                            Red.

Zwiastunem XX Jubileuszowego Międzynarodowego 
Turnieju Szachowego o Czarnego Konia były Gminne 
Mistrzostwa Szachowe, które miały miejsce 13 lutego 
2016 r. w Świetlicy w Zawadzie Uszewskiej. Rozgrywki 
odbywały się systemem szwajcarskim kontrolowanym 
na dystansie 7 rund.

Na starcie stanęli juniorzy i seniorzy zarówno zawo-
dowcy, jak i amatorzy. Z licznego grona zawodników 
najwyżej sklasyfikowany został Jakub Brzeski z Uszwi. 
Wicemistrzem gminy okazał się Daniel Pasek również 
z Uszwi. Na trzecim miejscu uplasowała się ubiegło-
roczna triumfatorka Sylwia Biernat z Gosprzydowej. 
Czwartą lokatę zajął Dominik Pasek z Uszwi. Piąta po-
zycja przypadła Jackowi Kowalczykowi z Gnojnika, 
szósta Łukaszowi Kulasowi z Gosprzydowej. Na siód-
mym miejscu uplasowała się Julita Cięciwa z Gnojnika, 

mu prezesowi OSP w Zawadzie Uszewskiej, wszystkim 
paniom za słodki poczęstunek oraz „Kolędnikom znad 
Uszwicy”, którzy ubarwili wspólne śpiewanie trady-
cyjnym obrzędem kolędniczym przy akompaniamencie 
Pawła Gliździńskiego.

Maria Robak
Prezes Stowarzyszenia

a na ósmym znalazł się Kamil Kulas z Gosprzydowej. 
Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Konrad Hosa-
niak z Zawady Uszewskiej, a najstarszym wspomniana 
już Sylwia Biernat. Wszyscy pozostali szachiści otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy za udział i drobne upominki. 

Red.
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Bal nad bale jak to bywa w karnawale
Karnawał to czas zabawy nie tyl-

ko dla dorosłych, w balach karnawa-
łowych chętnie uczestniczą też dzie-
ci. Dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Gnojniku długo czekały na zapowia-
dany wielki bal. Ich nadzieje i oczeki-
wania ziściły się 4 lutego, gdy w barw-
nych strojach przybyły do przedszkola.

Dzień ten zapowiadał się szczegól-
nie, pełen atrakcji i niespodzianek, ale 
takich uciech żaden przedszkolak się 
nie spodziewał. Wszystko zaczęło się 
już o godzinie 9:00 rano, kiedy dzieci 
usiadły, by obejrzeć teatrzyk „Królew-
na Śnieżka”. 

Jakież było zdziwienie dzieci, gdy na scenie zoba-
czyły własnych rodziców w roli aktorów. Uśmiechnięte 
buzie, oczy pełne radości świadczyły o tym, że rodzice 
świetnie sprawdzili się w roli aktorów. Gromkie brawa 
w trakcie przedstawienia, jak również po jego zakończe-
niu były w pełni zasłużone.

 Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice!!! – Jesteście 
super!

Bal trwał dalej, przedszkolaczki przebrane za różne 
postacie z bajek, kreskówek rozpoczęły tańce, jak to na 
balu. W rytm przebojów dziecięcych tańczyły: pszczółki,  

wróżki, księżniczki, biedronki, motylki, zajączki, misie, 
był też Spiderman, Batman, policjant, klown i wiele in-
nych postaci, których nie sposób wymienić. Ale przy-
znam szczerze, że niektórych podopiecznych trudno było 
rozpoznać.

Tańce przeplatane były różnymi konkursami w gru-
pach i poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. 
Każdy przedszkolak opuszczał przedszkole zmęczony, 
ale z uśmiechem na twarzy.

I tylko szkoda, że następny taki bal dopiero za rok.
Ewa Wąs
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Historia na miarę jubileuszu
20 grudnia 2015 r. podczas spotkania promocyjne-

go do rąk czytelników została oddana monografia „Go-
sprzydowa – z dziejów wioski i parafii”. 

Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka 
we współpra-
cy ze Świetlicą 
Wie jską  oraz 
Szkołą Podsta-
wową. Zaintere-
sowanie promocją 
książki przeszło 
najśmielsze ocze-
k iwania  o rga-
nizatorów. Sala 
gimnastyczna wy-
pełniła się po brze-
gi. Na spotkanie 
przybyli głównie 
mieszkańcy wio-
ski oraz rozsiani 
po świecie rodacy, 
k tórych korzenie 
tkwią głęboko w hi-
storii tej miejscowo-
ści. Obecny był wójt 
Sławomir Paterek 
oraz przedstawiciele 
Rady Gminy. Ka-
płanów – rodaków 
reprezentował o. Je-
rzy Bakalarz, autor 
większości zdjęć, 
zdobiących kar-
ty monografii 
Gosprzydowej.

P rzyby łych 
m i e s z k a ń c ó w 
oraz gości powi-
tała w imieniu 
o rgan iza to rów 
sołtys wsi Dorota 
Musiał i zapowie-
działa występ ze-
społu „Gosprzy-
dowianie”. Chór 
wyśpiewał sympa-
tyczne strofy o au-
torach książki i po-
szukiwaniach wąt-
ków dotyczących 
historii rodzinnej wioski. Następnie uczestnicy spo-
tkania mieli okazję obejrzeć zabawne przedstawienie 
o rycerzu Gotfrydzie, który poszukiwał odpowiedniej 
kandydatki na żonę. Po wielu perypetiach rycerz trafił do 
maleńkiej, położonej nad rzeką osady. Tu spotkał Mary-
się, wiejską dziewczynę, która urzekła go swoją prostotą, 
wdziękiem i pracowitością. Rycerz zauroczony pięknem 

okolicy i szczerością ludzi tu mieszkających, postanowił 
pozostawić dotychczasowe życie i zamieszkać w małej 
podgórskiej wiosce. 

Jak głosi legenda, rycerz 
Gotfryd założył nad rzeką 
wieś. Od jego imienia zo-

stała ona nazwana Gotrfrydowa. 
Nazwa ta zmieniała się 
w ciągu wieków. Była Wo-
lya Gotfridi, Gotprzidowa, 
Goprzydowa. Około połowy 
XVI wieku ukształtowała 
się nazwa funkcjonująca do 
dziś.

Po występach artystycz-
nych przyszedł czas na gra-

tulacje i podziękowania, 
refleksje i wspomnienia. 
Słowa wdzięczności pod 
adresem autorów książki 
skierowała sołtys Dorota 
Musiał. Do podziękowań 
dołączył się Wójt Gminy 
Gnojnik Sławomir Paterek, 

który przekazał autorom 
publikacji okolicznościowe 
dyplomy.  

W imieniu autorów Bar-
bara Prus opowiedziała o tru-
dach poszukiwawczych oraz 
motywach podjętej pracy. 
Pod adresem mieszkańców 
skierowała słowa wdzięcz-
ności za tak liczną obecność 
na spotkaniu i niezwykłą so-
lidarność w trosce o piękno 
tej miejscowości oraz ocale-
nie jej historii od zapomnie-
nia. Służyły temu niezliczo-
ne wywiady, dzielenie się 
rodzinnymi pamiątkami, 
udostępnianie zdjęć i doku-
mentów. To zaangażowa-
nie wielu osób przyczyniło 
się do ubogacenia książki 
o nowe wątki, dokumenty, 
zestawienia, mapy, wykre-
sy, fotografie. 

Tadeusz Kowalczyk 
– dyrektor miejscowej szkoły a zarazem 

współautor monografii, opowiedział o swoich fascyna-
cjach lokalną historią i o pracy, której owocem jest dru-
gie, poszerzone wydanie książki o Gosprzydowej. 

Ojciec Jerzy Bakalarz, wyrażając swoją wdzięczność 
za podjęte i zrealizowane zadanie, nawiązał do swoich 
wspomnień dotyczących rodzinnej wioski. Przypomniał 
lata wczesnego kapłaństwa, kiedy wraz z rodzeństwem 
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często przyjeżdżał do swojej mamy na Rotowskie. 
Wspominał wakacyjne msze św. w kaplicy pod we-
zwaniem MB Wspomożycielki Wiernych i spotkania 
z mieszkańcami. O. Jerzy nawiązał spontaniczny dialog 
z Bronisławą Podrygałą. Pani Bronisława opowiedziała 
o sprzeciwie kobiet wo- bec zarządze-
nia władz, nakazującego 
usunięcie znaków kultu 
religijnego ze szkół oraz 
o konsekwencjach ich 
zdecydowanej postawy. 
Jej przejmująca historia 
z 1958 roku znalazła 
swoje miejsce na kar-
tach książki.

Drugie wydanie 
książki o Gosprzydo-
wej zostało przygoto-
wane niespełna dzie-
sięć lat po wydaniu 
pierwszym, którego 
nakład 500 egzemplarzy 
został szybko wyczerpany. 

Książka, opracowana 
w nowej szacie graficz-
nej, została wzbogacona 
licznymi materiałami źró-
dłowymi oraz unikalnymi 
zdjęciami dokumentujący-
mi historyczny aspekt życia 
mieszkańców. Opracowa-
nie otwiera rozdział o śro-
dowisku geograficznym 
wsi: budowie geologicz-
nej, rzeźbie terenu, wa-
runkach klimatycznych, 
glebach, wodach po-
wierzchniowych i pod-
ziemnych. Dalej nastę-
puje obszerny rozdział 
o historii wsi, uboga-
cony o wiadomości 
dotyczące początków 
osadnictwa według ba-
dań archeologicznych 
oraz uzupełniony in-
formacjami z historii 
najnowszej. Odręb-
nie została przed-
stawiona problema-
tyka demograficzna 
oraz klęski elementarne. 
Po rozdziale o ludności następuje obszerny 
rozdział o historii parafii z opisami i licznymi zdjęcia-
mi. Szeroko opisany został temat duszpasterzy gosprzy-
dowskiej parafii oraz powołań kapłańskich i zakonnych. 
Szczegółowo przedstawiono charakterystykę zabytko-
wego kościoła parafialnego oraz zamieszczono bogaty 
zbiór fotografii, dokumentujących wygląd świątyni po 
kilkuletnich pracach renowacyjnych. Mocno ubogacony 

został rozdział o Matce Bożej Gosprzydowskiej. W okre-
sie od pierwszego wydania książki o Gosprzydowej zo-
stały wykonane badania i analizy zabytkowych obrazów 
oraz prace konserwatorskie, które przyniosły wyjaśnie-
nie wielu pytań i wątpliwości.  Również w rozdziale 
o kapliczkach przydrożnych zamieszczono wiele no-

wych informacji.  Z kronikarską starannością opra-
cowano rozdział o Ochotni-

czej Straży Pożarnej. 
Historyczne zdjęcia, 
kopie dokumentów 
i szczegółowe opisy 
historycznych wyda-
rzeń stanowią bogate 
źródło informacji o or-
ganizacji, która na stałe 
wpisała się w krajobraz 
wioski i od 90 lat to-
warzyszy jej mieszkań-
com w chwilach grozy, 
a także uświetnia chwi-
le podniosłe, uroczyste.

Wydanie drugie – 
obszerne, liczące 564 
strony, 14 rozdzia-
łów, kilkaset fotogra-
fii i ogromną dawkę 
wiedzy z różnych dzie-
dzin – stanowi boga-
te źródło informacji 
o wiosce i parafii oraz 
– dzięki dużej ilości 
zdjęć, rycin, map – 
przenosi czytelnika 
w opisywane miejsca, 
porządkuje przedsta-
wiane wątki, umiej-
scawia wydarzenia.  

T r u d  w ł o ż o n y 
w przygotowanie mo-
nografii autorzy ofia-
rowali swojej „małej 
ojczyźnie” jako jubi-
leuszowy pomnik na 
800-lecie istnienia wio-
ski. Wydruk został sfi-
nansowany ze środków 
Urzędu Wojewódzkiego 
(20 tys. zł) oraz Urzędu 
Gminy Gnojnik (17 tys. 
zł). Inwestycja okazała się 
trafiona, bo w miesiąc od 
spotkania promocyjnego 
sprzedano ponad 200 eg-

zemplarzy.
Książkę, w cenie 50 zł, można nabyć w Świetlicy 

Wiejskiej, w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej, 
w cukierni „Poezja” w Gnojniku, w Urzędzie Gminy 
oraz w Centrum Kultury. Zapraszamy do lektury!

Ewa Prus
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Zaśpiewali kolędę Jezusowi 

Kolędnicy Misyjni 2015

W Lewniowej
Chęć wspólnego kolędowania zgromadziła w sali 

Domu Strażaka mieszkańców Lewniowej i sąsiednich 
miejscowości. Na zaproszenie odpowiedział zespół 
„Wrzos”, dzięki któremu tego wieczoru rozległy się me-
lodie tradycyjnych, ale też nowoczesnych kolęd. Wielką 
niespodzianką dla najmłodszych było spotkanie w te-
atrzyku kukiełkowym z Jasiem i jego siostrą Małgosią. 
Chociaż Baba Jaga bardzo się starała budzić strach wśród 
widowni, spotkała się z tylko życzliwym odbiorem. 

Jasełka przygotowane przez Świetlicę Wiejską 
w Lewniowej wprowadziły w wydarzenia z Betlejem 
a uzdolnieni aktorzy zachwycili swą grą i anielskim 
śpiewem. Próżność Heroda mieszała się z roztropnością 
mędrców ze Wschodu, krzykliwe diabły ostatecznie mu-
siały zamilknąć w obliczu wielkich wydarzeń, a Ci, któ-
rzy wędrowali szukając Króla, znaleźli do Niego drogę. 
Całości dopełnił koncert gitarowy w wykonaniu dzieci, 
które w świetlicy pobierają naukę gry na instrumencie.  

Choć spotkanie dobiegło końca, wielu było takich, 
którzy chcieli opóźnić powrót do domu, zatem ze sceny  
długo rozlegał się wesoły śpiew kolęd. 

Katarzyna Konicz
W Biesiadkach

Podczas tegorocznego okresu świątecznego nie mo-
gło zabraknąć wspólnego kolędowania w Biesiadkach. 
Spotkanie kolędowe pod hasłem „Zaśpiewajmy kolędę 
Jezusowi dziś” miało miejsce 10 stycznia w sali Domu 
Ludowego, a zorganizowali je Świetlica Wiejska w Bie-
siadkach oraz sołtys wsi Ryszard Machał. Po powitaniu 
przybyłych gości, kiedy sala była pełna, można było za-
cząć wspólne śpiewanie. Jako pierwsza wystąpiła nowo 
powstała scholka dziecięca. Mimo iż był to ich scenicz-
ny debiut, po dzieciach nie było widać żadnej termy 
i z ogromną pasją wyśpiewały przygotowane kolędy. 
Nie mogło zabraknąć również zespołu „Ilios”, który już 
od dłuższego czasu uświetnia nie tylko nasze miejscowe 
uroczystości, ale prezentuje się również na terenie gmi-
ny. Można by powiedzieć że nasz koncert był kolędowa-
niem wielopokoleniowym, ponieważ gościnnie wystąpił 
u nas klub seniora „Wrzos”, śpiewając piękne, tradycyjne  

Jak co roku, 26 grudnia, w parafii Uszew, odbyło się 
posłanie Kolędników Misyjnych. Specjalnego błogo-
sławieństwa udzielił im ksiądz proboszcz Jan Kudłacz. 
W rolę kolędników wcieliły się dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej oraz młodzież z Gimnazjum. Hasło tegorocznej 
kolędy – Cristo Causai Raicu (Oddali życie dla Chry-
stusa) nawiązuje do męczeńskiej śmierci dwóch polskich 
misjonarzy, błogosławionych o. Michała Tomaszka i o. 
Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w Peru. 
Łącznie przygotowano osiem grup, które odwiedzały 
domy w Uszwi i Zawadzie Uszewskiej. Każdej grupie 
towarzyszyła osoba dorosła. W tym roku kolędnicy zbie-
rali pieniądze dla dzieci z: Burkina Faso, Kamerunu,  

kolędy. W czasie krótkiej przerwy mieliśmy okazję spró-
bować wypieków, które przygotowały specjalnie na tę 
okazję panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Biesiadki. A po przerwie, kiedy już scena była przygoto-
wana do kolejnych występów, zaprezentowali się człon-
kowie klubu seniora „Wrzos” tym razem z przedstawie-
niem kukiełkowym „Jaś i Małgosia”. Po zaśpiewaniu 
jeszcze kilku kolęd nasze spotkanie dobiegło końca. 
Przy okazji, warto także wspomnieć, że zespół „Ilios”,  
3 stycznia, występował gościnnie na III wspólnym kolę-
dowaniu w Gwoźdźcu, gdzie podbił serca mieszkańców 
tej miejscowości i już jest zaproszony na kolejną impre-
zę organizowaną tam w maju. Serdecznie dziękuję rodzi-
com dzieci, które angażują się w śpiewanie i granie w ze-
społach, działających przy Świetlicy w Biesiadkach, za 
ich poświęcenie oraz to, że zawsze mogę na nich liczyć.

Ewa Strzesak
W Gosprzydowej

W styczniowe niedzielne popołudnie sala gosprzy-
dowskiej świetlicy wypełniła się publicznością, która 
przybyła, aby obejrzeć spektakl Bożonarodzeniowy. 
Głównymi aktorami były dzieci z tutejszej Szkoły Pod-
stawowej. Na scenie pojawili się pastuszkowie, Trzej 
Królowie, anioły oraz rozbójnik. Przedstawiona została 
historia czterech pasterzy, podążających z darami do szo-
py betlejemskiej, z których jeden zaniósł pusty koszyk. 
Po drodze rozdał swoje dary potrzebującym: starusz-
ce, której było zimno – pierzynkę, głodnej dziewczyn-
ce – mleko, a rozbójnikowi kanapkę z szynką. Maryja 
dostrzegła dobre serce pastuszka. Rozbójnik obiecał po-
prawę. O oprawę muzyczną zatroszczył się miejscowy 
zespół ludowy „Gosprzydowianie”. Głównym organiza-
torem była Świetlica. Swoją obecnością zaszczycił nas 
proboszcz parafii Gosprzydowa ks. Janusz Skrzypek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom i występują-
cym za zaangażowanie i udział. Dla niektórych dzieci był 
to debiut, który rozpalił w nich zdolności aktorskie. Już 
pytają o kolejne występy. Z takimi aktorami to wielka 
przyjemność pracy.

Dodać należy, że po jasełkach w kolędowym repertu-
arze wystąpili uczniowie Jakuba Toty, doskonalący swo-
je umiejętności muzyczne w Świetlicy Wiejskiej.

Maria Mróz

Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowo-
afrykańskiej, Republiki Konga, Kazachstanu, Boliwii, 
Brazylii, Jamajki oraz Madagaskaru. Z zebranych dat-
ków zostaną dokończone lub będą dalej realizowane róż-
ne projekty, m.in. dożywianie dzieci, wsparcie edukacyj-
ne pielęgniarzy, funkcjonowanie świetlic parafialnych, 
wiercenie studni, wyposażenie szkoły w ławki, krzesła 
itp., kontynuacja budowy szkoły dla głuchoniemych czy 
wyposażenie przedszkola w Kinszasie. Całym sercem 
dziękujemy za miłą gościnę i liczne datki na te cele. 

9 stycznia 2016 r. nasi kolędnicy misyjni wzięli udział 
w diecezjalnym spotkaniu wszystkich kolędników z bi-
skupem Andrzejem Jeżem. Tegoroczny zjazd odbył się 
w Mielcu, w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. 

Anna Cichostępska
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Kolędnicze tournée
Styczeń to miesiąc bogaty w kolędowanie. Tu i ów-

dzie można usłyszeć kłapanie turonia czy kozy, straszny 
śmiech „śmiercicki” i biadolenie króla Heroda. A gdzie 
tradycyjni kolędnicy zawitają, tam i śmiech i śpiew się 
rozlega. Nie brakuje też wesołych życzeń skierowanych 
do publiczności. Kolędnicy i ich instruktorzy poświęca-
ją swój wolny czas na przygotowanie widowisk, wywo-
łujących uśmiech na twarzach zgromadzonej widowni. 
Nie pozwalają pięknej tradycji odejść w zapomnienie. 
Grupy kolędnicze przechodzą podwójne eliminacje 
(gminne i powiatowe), w trakcie których odbywają ob-
rady techniczne z jurorami. Organizowane są kolędnicze 
spotkania, po których zostają niezapomniane wrażenia.                                                                                                                               
Styczniowe niedziele były pracowite szczególnie dla grup 
kolędniczych z naszej gminy. „Gnojniczanie” z Gnojni-
ka i „Kolędnicy znad Uszwicy” z Uszwi, bowiem o nich 
mowa, uczestniczyli w kolędniczym tournee. 10 stycznia 
obie grupy walczyły o miano najlepszych zespołów ko-
lędniczych w czasie małopolskich przesłuchań konkurso-
wych „o Lipnicką Gwiazdę” w Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej, gdzie „Gnojniczanie” za program „Herody” 
otrzymali drugie miejsce a „Kolędnicy znad Uszwicy” 
– pierwsze miejsce. Te dwie czołowe lokaty uprawniły 
kolędników z naszej gminy do udziału w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzań-
skiej podczas 44. Góralskiego Karnawału, który odbywał 
się w dniach 4-7 lutego. „Góralski Karnawał” co roku 
ściąga nie tylko najlepszych kolędników, ale również 
tancerzy, twórców ludowych, a także turystów. I tu nasze 
grupy dały z siebie wszystko, za co bardzo dobrze je oce-
niono. Według protokołu komisji „Herody” z Gnojnika 
znalazły się na II pozycji, a „Kolędnicy znad Uszwicy” 
na III. 

24 stycznia na deskach sceny Domu Strażaka 
w Gnojniku odbyło się Gminne Spotkanie z Kolędą,  
zorganizowane przez Centrum Kultury. Prócz dwóch 
naczelnych grup kolędniczych: „Gnojniczan” – przy-
gotowanych przez Helenę Święch i „Kolędników znad 
Uszwicy”, którymi kieruje Lucyna Wnęk, wystąpiła 
plejada lokalnych talentów. Radość z narodzin Pana wy-
rażały tak kilkuletnie dzieci jak i seniorzy – rozpiętość 

wiekowa artystów, pojawiających się na scenie, była 
więc szeroka. Z Biesiadek przybył znany i wielokrot-
nie już nagrodzony – choć młodziutki – zespół „Ilios”. 
Tym razem wystąpił w asyście początkującego chóru. 
Przepiękne pastorałki w ich wykonaniu były niezwykle 
poruszające. Warto dodać, że tak zespół jak i chór funk-
cjonują przy Świetlicy Wiejskiej w Biesiadkach a ich 
opiekunem jest Ewa Strzesak.

Lewniową reprezentowali młodzi aktorzy, którzy 
przedstawili jasełka, przygotowane w tamtejszej Świe-
tlicy Wiejskiej pod okiem Bogumiły Sachy. Niektórzy 
z nich na scenie pojawili się po raz pierwszy, inni to 
już prawdziwi gwiazdorzy – wszyscy jednak pokonali 
tremę, by jak najpiękniej przedstawić historię  Boskich 
narodzin. Nieco później na scenie pojawiła się też słyn-
na lewniowska Schola, by zabrać publiczność w świat 
świątecznych wzruszeń i nadziei.

Nie mogło zabraknąć też zespołu „Fantazja”, który 
z roku na rok coraz bardziej zachwyca. Dziewczyny, 
a tak niedawno temu dziewczynki, pokazały muzyczną 
klasę. Nic dziwnego, wszak nad ich muzycznym rozwo-
jem czuwa Jerzy Migacz.

O dobre zakończenie spotkania i wspólne kolędowa-
nie zadbał Klub Seniora „Wrzos”, który przypomniał 
tradycyjne kolędy, znane z dzieciństwa melodie. Wśród 
śpiewów i życzeń przywołany też został przepiękny 
wiersz ks. Twardowskiego, apelujący o miłość i pokój 
w sercach. Toteż opuszczając salę widowiskową Domu 
Strażaka w Gnojniku, każdy zabierał ze sobą mocne 
postanowienie, że w 2016 r. będzie pamiętać o tym, co 
w życiu naprawdę jest ważne.

31 stycznia nasze grupy „Gnojniczanie” i „Kolędni-
cy znad Uszwicy”, korzystając z zaproszenia dyrektora 
Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, dały upust swoim 
zdolnościom kolędniczym. Za swe starania przywiozły 
stamtąd serce tarnowskiej publiczności. Niezapomnianym 
punktem trasy kolędniczej zespółu „Gnojniczanie” był 
Dom Spokojnej Starości „Filiżanka” w Gnojniku. Grom-
kie brawa, śmiechy i łzy radości pensjonariuszy świad-
czyły o tym, że występ się podobał. 

Dziękujemy Kolędnikom za pełne wrażeń występy, 
za śpiew kolęd, integrację i życzliwość. 

Ewelina Bednarowska, Helena Święch

Odrobina statystyki

Miejscowość Urodzenia Zgodny Liczba ludności na dzień 
31.12.2015 r. 

Biesiadki 6 9 875

Gnojnik 28 9 2528

Gosprzydowa 13 3 1081

Lewniowa 8 4 945

Uszew 19 14 1607

Zawada Uszewska 7 4 552

Żerków 5 0 298

Razem 86 43 7 886
Źródło: Dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Gnojniku 
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Warsztaty, które były prowadzone przez 
Fundację Aktywnej Edukacji, stały się 

impulsem do kolejnych spotkań seniorów 
w Świetlicy w Gosprzydowej. Spotkanie takie 

miało miejsce 2 lutego, podczas którego 11-oso-
bowa grupa starszych osób przy herbatce podjęła 
luźne rozmowy na temat zdrowia jak i dolegliwości 
w tym wieku. Poruszono także temat ewolucji techni-
ki. Założono notes, w którym zostanie porównane ży-
cie dawniej i dziś. Rozpoczęliśmy od narzędzi, które 
nie funkcjonują w dzisiejszym świecie tj. cepy, moź-
dzierz, sierp, kołowrotek, żarna, niecki. Nie zabrakło 
również dowcipów. Kolejne spotkanie planowane jest 
1 marca, połączone będzie z pogadanką na temat lecz-
niczych właściwości aloesu. Zapraszamy także no-
wych chętnych do udziału w spotkaniach.

O tym, że tradycję należy kultywo-
wać, wiedzą gospodynie z Lewniowej, 

które co roku spotykają się w Świetli-
cy Wiejskiej z okazji tłustego czwartku, 

aby miło spędzić czas. W tym roku wieczór 
upłynął w atmosferze śmiechu i opowiadania 
dowcipów. Nie zabrakło pysznych pączków 
i smakowitych przekąsek przygotowanych 
własnoręcznie przez przybyłe panie.

Gosprzydowską tradycją stał się 
„Babski Comber” organizowany przez 

sołtys wsi Dorotę Musiał. Impreza przy-
ciągnęła grono pań, z których część zapre-

zentowała się w strojach karnawałowych. Nie 
zabrakło tradycyjnych pączków, dobrej zabawy 
jak i konkursów.

Aby tradycji stało się zadość, członki-
nie oraz sympatycy Stowarzyszenia Uni-

wersytet Trzeciego Wieku ,,GLOBUS” 
spotkali się w Budynku Wiejskim w Żerko-

wie. Na stole znalazły się obowiązkowe w tym 
dniu smaczne i pięknie upieczone pączki, chrust 

oraz wiele innych smakołyków. Licznie zgromadzone 
żerkowskie gospodynie dały się ponieść tradycji tłu-
stego czwartku i chętnie degustowały przygotowane 
wypieki. Dopełnieniem wesołego wieczoru były śpie-
wy i żarty. Nie zabrakło również tańców, do których 
podkład muzyczny był śpiewany na bieżąco.  I były to 
nieprzeciętne przeboje, bo znane z dzieciństwa charak-
terystyczne piosenki z naszego regionu. Sympatyczna 
atmosfera, gromkie śmiechy oraz dobry humor towa-
rzyszyły zebranym paniom przez cały czas trwania 
„babskiego combru”.
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Zimowi odkrywcy
W Świetlicach w Uszwi, Zawadzie Uszewskiej i Bie-

siadkach ferie upływały pod hasłem „Zimowi odkryw-
cy”. Pierwszy tydzień zorganizowanych zajęć dedyko-
wany był dzieciom starszym, a w drugim tygodniu spę-
dzały z nami czas młodsze dzieci.

Tegoroczne zimowisko obfitowało nie tylko w róż-
norodne zabawy na świetlicach, ale także we wspaniałe 
wycieczki. Pierwszą z nich był wyjazd do kopalni soli 
w Bochni na noc, gdzie pojechali nie tylko uczestnicy 
zimowiska, ale także dzieci i młodzież, które szczególnie 
angażują się w działania świetlic. Zaraz po ekscytującym 
zjeździe windami w głąb kopalni mieliśmy okazję zwie-
dzić jej niewielką część. Co nieco o historii i działaniu 
kopalni opowiadały nam nie tylko panie przewodnicz-
ki, ale i postacie historyczne, które dzięki nowoczesnej 
technice mogły do nas przemówić. Plusem było także 
to, że nie musieliśmy cały czas iść na piechotę. Niewiel-
ki odcinek trasy jechaliśmy kolejką. Nie była to jedy-
na atrakcja podczas pobytu w kopalni, bowiem niemal 
do północy dzieci mogły korzystać z boiska, uczestni-
czyć w dyskotece, a także – co najważniejsze – zjeżdżać 
140-metrową zjeżdżalnią, nie było dla nich problemem 

W drugiej połowie stycznia siedemdziesięciooso-
bowa grupa dzieci szkolnych wspólnie spędzała czas 
wolny od zajęć lekcyjnych na zimowisku zorganizowa-
nym przez Świetlice Wiejskie w Gnojniku, Lewniowej 
i Gosprzydowej. Opiekę nad feriowiczami sprawowały 
Helena Święch, Bogumiła Sacha, Maria Mróz – instruk-
torki świetlic oraz młodziutkie osóbki, kochające dzieci, 
wolontariuszki – Natalia Zając i Anna Górowska z Gnoj-
nika oraz Oliwia Wąs i Katarzyna Konicz z Lewniowej.                                                                                
Oto krótkie streszczenie tego, co działo się przez kilka 
feryjnych dni w świetlicach wiejskich w Gnojniku, Go-
sprzydowej i Lewniowej. Nutą przewodnią zimowego 
wypoczynku była profilaktyka niebezpieczeństw, czy-
hających na dzieci i młodzież, a więc feryjny plan ob-
fitował w pogadanki z psychologiem na temat alkoholi-
zmu, nikotynizmu, dopalaczy i siecioholizmu – nałogu 
XXI wieku. Dzięki specjalnie przygotowanej ofercie nie 
zabrakło zajęć integracyjno-ruchowych. Uczestników 
o podobnych zainteresowaniach łączono w grupy, któ-
re z własnych chęci przygotowywały kostiumy i maski 
na feryjny karnawałowy bal. Były wspólne wyjazdy,  

wyjście 700 schodów w górę tylko po to, by poczuć 
odrobinę adrenaliny i wiatru we włosach. Jak można się 
domyślić, nie była to noc, po której wstaliśmy wyspani, 
ale na górę wszyscy wyjeżdżaliśmy szczęśliwi.  

W drugim tygodniu, młodsze dzieci miały okazję 
obejrzeć film „Alvin i wiewiórki – wielka wyprawa” 
w kinie w Bochni, a także „zaszaleć” w Lililandzie 
w Brzesku. Dla obu grup nie mogło zabraknąć oczy-
wiście stałego punktu wycieczek, czyli McDonaldu. 
Ponadto uczestnicy zimowiska przygotowywali kartki 
świąteczne i walentynkowe, a także tworzyli maski i de-
koracje na bal karnawałowy, którym zakończyliśmy na-
sze wspólne ferie.

Bal zorganizowany został przy pomocy pań działają-
cych w Stowarzyszeniu „Wieś Naszych Marzeń”  w Za-
wadzie Uszewskiej. Uczestniczyły w nim dzieci z obu 
grup, a zabawy i śmiechu było co nie miara dzięki pa-
niom z firmy „Animek – animacja zabaw dla dzieci”, 
które prowadziły całą imprezę. Serdecznie dziękujemy 
mamom, które pomagały nam w organizacji zimowiska 
i wraz z nami opiekowały się dziećmi, a bez których te 
zajęcia feryjne nie byłyby takie same. Są to szczególnie 
panie: Renata Musiał, Grażyna Sacha, Danuta Bober, 
Dorota Kowalczyk i Agata Górak. 

Ewa Strzesak  

W czasie ferii dzieci się nudzą...?
np. do kina „Planeta” w Brzesku na film 3D pt. „Fi-
staszki” i Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie na przed-
stawienie pt. „Powrót krasnoludków”. Tę inicjatywę 
aktorską zaadresowano do dzieci, będących nie tylko 
widzami, ale także aktywnymi uczestnikami wydarzeń. 
Wycieczki poprzedzone były pogadankami na temat te-
atralnego savoir-vivre’u i kulturalnego zachowania się 
w kinie. W programie zimowiska ujęto również bal prze-
bierańców pod nazwą: „Z Familly Fun gramy i używ-
kom się nie damy” cieszący się dużym powodzeniem 
wśród dzieci. Kostiumowa zabawa ubogacona w gry, 
tańce i konkursy z animatorkami dziecięcych dokazywań 
dopisała. Na zabawie wybrano też króla i królową balu.

Aby urozmaicić czas spędzony na zimowisku dzie-
ciom, które zostają na ferie w domach, niezbędne były 
znaczne nakłady pieniężne a realizacja podejmowanych 
przez nas działań po raz kolejny była możliwa dzięki po-
mocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i Centrum Kultury w Gnojniku. W imieniu uczest-
ników zimowego wypoczynku, ich rodziców i własnym  
– Dziękujemy!                       Organizatorzy zimowiska

Rok 2016 ogłoszono:

1. Rokiem Henryka Sienkiewicza (w 100. rocznicę śmierci oraz 170. rocznicę urodzin),
2. Rokiem Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski,
3. Rokiem Feliksa Nowowiejskiego (w 70. rocznicę śmierci),
4. Rokiem Cichociemnych.
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Nowości i bestsellery poleca Edyta Frejlich,  
kier. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojniku

Papierowe miasta – John Green
Quentin Jacobsen – dla przyjaciół Q – ma osiemna-

ście lat i od zawsze jest zakochany 
w zbuntowanej Margo Roth Spie-
gelman. W dzieciństwie przeżyli 
razem coś niesamowitego, teraz 
chodzą do tego samego liceum.

Pewnego wieczoru w przewidy-
walne, nudne życie chłopaka wkra-
cza Margo w stroju ninja i wciąga 
go w niezły bałagan. Po czym zni-
ka. Quentin wyrusza na poszukiwa-
nie dziewczyny, która go fascynu-
je, idąc tropem skomplikowanych 
wskazówek, jakie zostawiła tylko 
dla niego. Żeby ją odnaleźć, musi 
pokonać setki kilometrów po USA. 
Po drodze przekonuje się na wła-
snej skórze, że ludzie są w rzeczy-
wistości zupełnie inni, niż sądzimy. 
Czy dowie się, kogo szuka i kim 
naprawdę jest Margo?
źródło: http://www.bukowylas.pl/

Bazar złych snów – Stephen King
Od czasu, gdy przed trzydziestu 

pięciu laty ukazał się jego pierw-
szy zbiór opowiadań „Nocna zmia-
na”, Stephen King olśniewa czy-
telników swoim darem tworzenia 
krótkiej prozy. W „Bazarze złych 
snów” zebrał swoje najnowsze opo-
wiadania. Każdy utwór poprzedzo-
ny jest krótkim wstępem przedsta-
wiającym jego genezę.

Teksty zawarte w tym zbiorze 
mają wspólne motywy: zagadnie-
nia moralności, życia pozagro-
bowego, winy i kary, pytanie, co 
zrobilibyśmy inaczej, gdybyśmy 
mogli zajrzeć w przyszłość lub na-
prawić błędy popełnione w prze-
szłości. „Życie po życiu” to historia 
o człowieku, który umarł na raka 
okrężnicy i raz po raz przeżywa 
swoje życie na nowo, powtarzając 
te same błędy. W kilku opowia-
daniach występują postacie, które 
u kresu życia rozpamiętują swoje zbrodnie i występki. 
Inne utwory pokazują, jak to jest, kiedy ktoś odkryje 
w sobie nadprzyrodzone moce – jak felietonista z „Ne-
krologów”, który zabija ludzi, pisząc ich nekrologi czy 
stary sędzia w „Wydmie”, który w dzieciństwie pływał 

Kto czyta, żyje podwójnie 
                         (Umberto Eco)

kajakiem na opuszczoną wyspę i widział wypisane na 
piasku nazwiska nieszczęśników, którzy potem umierali 
w tragicznych okolicznościach. W „Moralności” King 
opisuje rozpad małżeństwa i życia dwojga ludzi po tym, 
jak zawierają oni iście diabelski pakt, który początkowo 

wydaje się całkiem korzystny.
Imponujące, mrożące krew 

w żyłach, wciągające bez resz-
ty opowiadania z „Bazaru złych 
snów” są jednym z najpiękniej-
szych darów Kinga dla jego czy-
telników. „Powstały specjalnie dla 
Ciebie” – pisze autor. „Jeśli chcesz, 
możesz je obejrzeć z bliska, ale 
ostrzegam, bądź ostrożny. Niektóre 
z nich mają kły”.
źródło: http://www.proszynski.pl/
Bazar_zlych_snow-p-33726-1-30-.html

Ranking czytelniczy:
1. „Papierowe miasta” – J. Green
2. „Bazar złych snów” – S. King
3. „Betonowy pałac” –  

G. Grzegorzewska
4. „Płatki na wietrze” –  

V. C. Andrews
5. „Trylogia Crossa” – S. Day
6. „Przygody Odyseusza” –  

J. Parandowski
7. „Krucjata Bourne’a” –  

R. Ludlum
8. „Czarny świt” –  

C. i R. Börjlind
9. „Charlie i wielka szklana  

winda” – R. Dahl
10. „Kubuś Puchatek” –  

A. A. Milne

Nowości książkowe w naszych 
bibliotekach:
1. Fangirl – R. Rowell
2. Schronienie – H. Coben
3. Zakręceni – E. Chase
4. Złamane serca w sieci –  

E. Garcia
5. Niebezpieczna znajomość –  

C. Drews
6. Czego się nie robi dla mężczyzny –  

G. Legardinier
7. Wyklęci – O. Haber
8. Raport Tarquina –  

R. Ludlum
9. Grey. Pięćdziesiąt twarzy 

Greya oczami Christiana –  
E. L. James

10. Ten jeden rok – G. Forman
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Przed Dniem Kobiet 

Świadczenie rodzicielskie

Zanieczyszczone otoczenie, jedzenie pełne środ-
ków konserwujących, stres, codzienna prędkość życia 
uszkadzają nasze zdrowie i piękno, osłabiają odporność 
i sprawność. Jesteśmy tego coraz bardziej świadomi 
i w dużej mierze możemy zapobiec niebezpiecznym 
konsekwencjom. Wystarczy tylko odrobina chęci, by się-
gnąć po produkty bezpieczne i skuteczne, by w sposób 
naturalny zregenerować i odbudować organizm i w koń-
cu, by zachować dobrą kondycję fizyczną. A jak wia-
domo, w zdrowym ciele zdrowy duch. W dzisiejszym 
świecie dzięki wyjątkowo skutecznym kosmetykom 
udaje się nam osiągnąć młody i piękny wygląd. Z my-
ślą o osobach, które chciałyby zatrzymać czas w miejscu 
i ustrzec się przed chorobami Świetlica Wiejska w Gnoj-
niku zorganizowała spotkanie profilaktyczne. Zapro-
szono niezależnych dystrybutorów, którzy przestawili 
przybyłym paniom właściwości zdrowotno-lecznicze 
produktów z aloesu. W drugiej części wieczoru w sali 
Centrum Kultury w Gnojniku pojawiły się również 
przedstawicielki firmy kosmetycznej, które polecały per-
fumy o rozkosznych kwiatowo-orientalnych zapachach, 
balsamy, szminki i inne produkty. Ten miły wieczór za-

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastęp-
czej w przypadku objęcia opieką dziecka, osobie, która 
przysposobiła dziecko w wieku do ukończenia 7. roku 
życia, z wyjątkiem rodziny zawodowej. Świadczenie 
rodzicielskie przysługuje osobom, które nie otrzymu-
ją zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyń-
skiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są 
między innymi bezrobotni (niezależnie od tego, czy 
są zarejestrowani  w urzędzie pracy), studenci, a także 
wykonujący pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 
1000 zł miesięcznie, nie jest uzależniona od kryterium 
dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie 
rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym ob-
ciążeniom). Wsparcie finansowe w postaci świadczenia 
rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po 
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, 
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres jest 
wydłużony nawet do 71 tygodni. Istotne jest, że świad-
czenie to mogą również otrzymywać rodzice dzieci uro-
dzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa 
do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku świad-
czenie rodzicielskie przysługuje im od 1 stycznia 2016 r. 
do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli 
co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek 
macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepi-
sami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskie-
go, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres 

kończył się pokazem makijażów. Niejeden mąż mocno 
się zdziwił, gdy zobaczył swą żonę wracającą do domu 
późną porą w wersji „glamour”. Ale spokojnie panowie, 
poświadczmy: Wasze żony były u nas. Wkrótce następ-
ne spotkania. Zapraszamy! 

Helena Święch

Profesjonalistka radzi

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego lub okres urlopu rodzicielskiego.  Świadczenie 
rodzicielskie nie przysługuje również, gdy dziecko zo-
stało umieszczone w pieczy zastępczej; jeden z rodzi-
ców dziecka lub opiekun nie sprawuje albo zaprzestał 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym 
w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej 
pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowania 
tej opieki; w związku z wychowywaniem tego samego 
dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dziec-
kiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodziciel-
skiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna; jeżeli 
rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o podob-
nym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba 
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od 
miesiąca wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 2016 
r., jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ro-
dzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku wniosku 
złożonego po terminie, tj. po 1 kwietnia 2016 r. Prawo 
do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wnioski o św. ro-
dzicielskie można składać w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Gnojniku pok. nr 18.

Renata Wnęk
Referent ds. świadczeń rodzinnych
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Co słychać w gminie?
Wójt dziękuje mieszkańcom gminy za udział w ze-

braniach wiejskich. Głównymi tematami omawianymi 
podczas spotkań były zadania zrealizowane w minionym 
roku oraz podział budżetu sołectw na 2016 rok.

***
12 stycznia w remizie OSP w Lewniowej odbyły się 

kolejne warsztaty kulinarne. Spotkanie jak zwykle cie-
szyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

***
Serdecznie zapraszamy do zakupu monografii „Go-

sprzydowa – z dziejów wioski i parafii”. Książka jest 
dostępna w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej, we 
wszystkich Świetlicach Wiejskich na terenie naszej gmi-
ny jak również w Urzędzie Gminy Gnojnik. Cena: 50 zł.

***
Masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać in-

nym? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku 
zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby 
poświęcić swój czas, by pomóc drugiej osobie znajdują-
cej się w potrzebie.

***
Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” złożyło 

wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie na realizację zadania pu-
blicznego pn. „Wszystko, co potrzebujesz masz w sobie”.

***
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Glo-

bus” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie na realizację za-
dania publicznego pn. „Aktywne życie – zdrowy senior”.

***
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym 

i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna dłoń” 
złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zada-
nia publicznego pn. „Szlakiem Orlich Gniazd”.

***
Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew” złożyło wniosek 

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicz-

GNOJNiK

nego i wolontariacie na realizację zadania publicznego 
pn. „Wielkanocne obyczaje w uszewskiej zagrodzie”.

***
Przypominamy o trwającym konkursie fotograficz-

nym „Cztery pory roku w gminie Gnojnik” ogłoszonym 
przez wójta. Do 31 marca można dostarczać prace w kate-
gorii ZIMA. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału!

***
26 stycznia pracownicy GOPS wydali ponad 13,5 t  

żywności, gdzie na 1 osobę przypadło około 17 kg. 
Wsparcie otrzymało 250 rodzin.

***
2 i 3 marca odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla 

chłopców urodzonych w 1997 roku. Komisja Kwalifika-
cyjna urzędować będzie w lokalu przy ul. Kościuszki 2 
(I piętro) w Brzesku. Wezwani proszeni są o zabranie ze 
sobą dowodu tożsamości, zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm 
bez nakrycia głowy, a osoby leczące się dokumentacji 
medycznej. Szczegółowe informacje umieszczone są na 
odwrocie wezwania. Obecność obowiązkowa.

Z głębokim smutkiem żegnamy naszą wieloletnią koleżan-
kę – ś. p. Stanisławę Myszkę.
Pani Stasia od przeszło dwudziestu lat pracowała na rzecz 
społeczności Biesiadek jako instruktor Świetlicy Wiejskiej. 
Dbała o uśmiechy zarówno dzieci, którymi zajmowała się 
podczas półkolonii czy zimowisk, jak również dorosłych, 
zapraszając ich na okolicznościowe imprezy, spotkania. 
Młodzież także uwielbiała jej poczucie humoru. Na zawsze 
zapamiętamy jej pogodę ducha i odwagę w stawianiu czoła 
trudnym sytuacjom.
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.  

Załoga Centrum Kultury w Gnojniku
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Z dedykacją dla Babć i Dziadków

czyt. str. 6-7



Zima marzeń w Świetlicach

czyt. str. 15


