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ę wyrzucić!
Chodźmy, chodźmy Marzann
wróci!
Niech śnieg z mrozem już nie
radosnym,
Pójdziemy wesoło ze śpiewem
osny!
Bo dziś musimy poszukać wi

miastodzieci.pl

• Świętowanie w gminie Gnojnik
• Młodzi rządzą
• Operatywne stowarzyszenia
• Zaproszenia do licznych konkursów
• Co słychać w gminie?
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Od redaktora
Drodzy Czytelnicy, w wywiadzie ze znaną prezenterką
telewizyjną moją uwagę przykuła jej dewiza: Gdy idziesz na
szczyt, kłaniaj się wszystkim,
których mijasz, bo będziesz
wracać tą samą drogą. To
chińskie przysłowie zdumiewa
mądrością i uniwersalnością.
Niby wszyscy wiemy, że należy być uprzejmym i życzliwym, wpaja nam się to od najmłodszych lat. Tylko jakoś
z czasem ta wiedza, ta grzeczność gdzieś ulatują. Jakoś
z czasem głowy nosimy coraz wyżej, by przekonać świat

Współpraca się opłaca
Na terenie gminy Gnojnik działa kilkanaście różnorodnych organizacji pozarządowych: lokalnych stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Świadczy to o dużej
integracji i świadomości lokalnej mieszkańców oraz
ich zaangażowaniu w sprawy naszej „Małej Ojczyzny”.
Władze Gminy dostrzegają ich potencjał i możliwości
oraz coraz ciekawsze pomysły. Rokrocznie jesienią Rada
Gminy w Gnojniku opracowuje i zatwierdza szczegółowy program współpracy z nimi. Głównym jego celem
jest stworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców oraz wzrost efektywności działań dzięki ich wspólnej realizacji.
Podobnie jak w latach poprzednich samorząd na
rok bieżący wyznaczył działania w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jako priorytetowe do realizacji.
W ramach ogłoszonego w połowie marca otwartego
konkursu ofert, obejmującego swoim zakresem w/w zadania – Ludowe Kluby Sportowe z Gnojnika, Biesiadek, Lewniowej, Uszwi oraz Gosprzydowej, a także
Uczniowski Klub Sportowy z Gnojnika otrzymały dotacje w łącznej wysokości 131 tys. zł. Ich członkowie
w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy będą zajmować się organizacją życia sportowego dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców oraz promowaniem różnych
form aktywności fizycznej.
Upust swojej kreatywności dają również pozostałe
stowarzyszenia, tworząc różnorodne projekty, na realizację których pozyskują środki w formie tzw. „Małych
Grantów”. Z możliwości złożenia ofert w trybie poza-
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o naszej ważności i wielkości. A przecież – jak mawiał
nasz Papież – miarą wielkości człowieka jest jego stosunek do bliźnich. Z ogromną radością więc polecam
teksty, świadczące, że i w naszej gminie życzliwych,
bezinteresownych ludzi nie brakuje. Licznie działające
stowarzyszenia i kluby to wszak ofiara złożona z czasu, który trzeba poświęcić na napisanie, zrealizowanie
i rozliczenie projektów. Wszystkim społecznikom chcę
powiedzieć, że według badaczy, będą dłużej żyć i będą
szczęśliwsi. A tego właśnie im i wszystkim Czytelnikom
naszego czasopisma życzę. Życzę również słonecznych,
radosnych dni – zwłaszcza że czekają ogródki do pielęgnowania, ciekawe atrakcyjne miejsca do zwiedzania
i ludzie na wspólne podziwianie wiosny.
Ewa Świerczek
Redaktor naczelny

konkursowym tj. z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie od stycznia br. skorzystało już
5 organizacji, pozyskując łącznie 15 tys. zł na zdania:
• Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” –
„Wszystko, co potrzebujesz masz w sobie” z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
• Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym
i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna
dłoń” – „Szlakiem Orlich Gniazd” z zakresu działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym.
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
„GLOBUS” – „Aktywne życie – zdrowy senior” z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz turystyka i krajoznawstwo.
• Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew” – „Wielkanocne obyczaje w Uszewskiej zagrodzie” z zakresu: kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
• Stowarzyszenie „Wieś naszych marzeń” – „Senior
zdrowy i świadomy żyć aktywnie nastawiony” z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszej
gminy oprócz wsparcia finansowego ze strony samorządu mogą także liczyć na wsparcie pozafinansowe. Opiera się ono na: promowaniu ich działalności, wzajemnym
informowaniu się o planowanych kierunkach działań
oraz udzielaniu rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż gminne.
Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiega sprawnie i ciągle się rozwija, o czym
świadczą w/w przykłady. Pomysłów jak widać nie brakuje, co mnie jako wójta bardzo cieszy.
Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik

5 czerwca zapraszamy na wyjątkowy DZIEŃ DZIECKA w Gnojniku. Rozpoczynamy o godzinie
14.00. W programie: animacje bajkowe, duże bańki mydlane, malowanie twarzy, ciekawe konkursy,
wesołe miasteczko, występy zespołów tanecznych i wokalnych, pyszne kiełbaski z grilla.
WSZYSTKIE ATRAKCJE GRATIS!
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W krainie prądu
elektrycznego
W lutym 2016 r. uczniowie klasy II b z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Uszwi brali udział w projekcie
edukacyjnym „W krainie prądu elektrycznego”, realizowanym w ramach konkursu „Planeta energii”.
Głównym celem projektu było zapoznanie drugoklasistów z pojęciem prądu, jego pochodzeniem i wpływem
na życie człowieka. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie zdobywali wiedzę na temat różnych źródeł światła
wykorzystywanych na przestrzeni wieków. Uczyli się
o sposobach oświetlania mieszkań dawniej i dziś. Najciekawsze dla dzieci było niewątpliwie odgadywanie,
jak to się dzieje, że żarówka świeci oraz budowanie obwodu zamkniętego przy użyciu baterii, żarówki i kabelków. Uczniowie przyswajali również pojęcia „izolatory”
i „przewodniki” prądu, sprawdzali, jakie materiały przewodzą prąd, a jakie nie. Pracując w grupach, odkrywali
rodzaje elektrowni, które występują w Polsce. Najbardziej ciekawiły ich odnawialne źródła energii (elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne). Ważnym celem zajęć
było również poznanie zasad bezpiecznego korzystania
z urządzeń elektrycznych w domu, np. unikania kontaktu
mokrych rąk z gniazdkiem, gdyż woda jest doskonałym

przewodnikiem i może spowodować porażenie. W ramach projektu uczniowie wykonywali ponadto prace
plastyczne na temat „Jak prąd elektryczny przedostaje
się z elektrowni do domu”, oglądali filmy edukacyjne,
wykonywali plakaty promujące bezpieczne obchodzenie
się z prądem, a przede wszystkim w łatwy sposób poznawali trudne zagadnienia z dziedziny fizyki.
Dla wszystkich uczniów zajęcia te były niezapomnianym doświadczeniem i ciekawą przygodą.
Anna Cichostępska

Piosenki Naszych Rodziców i Dziadków
31 marca w Publicznym Przedszkolu w Gnojniku odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Piosenki Naszych Rodziców
i Dziadków”. Celem naszego konkursu było
rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, umożliwienie zaprezentowania się na scenie oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy. W konkursie
wzięły udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Mimo dużej publiczności złożonej z rówieśników, rodziców i nauczycieli, mali artyści
pewnie wchodzili na scenę i śpiewali przepiękne
piosenki. Dzieci były wspaniale przygotowane,
prezentowały bardzo wysoki poziom. Jury (Helena Święch, Renata Wnęk, Justyna Matus, Sylwia Górak, Andrzej Stańczyk) mieli niezmiernie
trudne zadanie – wybór najlepszych spośród
wspaniałych wokalistów. Ocenie podlegały: Przyszłe gwiazdy sceny w asyście jury
dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny
Zwycięzcy reprezentowali przedszkole na Gminnym
wyraz artystyczny (kostiumy, choreografia) oraz opanowanie pamięciowe tekstu piosenki. W konkursie zaśpie- Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej w Biesiadkach.
Nasze przedszkolaki udowodniły, że muzyka łączy
wało 22 dzieci. Wyłoniono trzy zwyciężczynie:
I miejsce otrzymała Agatka Świerczek w piosence „Pu- pokolenia. Okazało się, że między dzieckiem a pokoleszek okruszek”, II miejsce otrzymała Justynka Migacz niem dziadków (lub rodziców) jest więcej podobieństw
w piosence „Kolorowe kredki”, III miejsce otrzymała niż różnic. Przeboje dziadków pozwalają przypomnieć
klimat ubiegłego wieku i dźwięki, w jakich upływaBasia Białka w piosence „Stokrotka”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i piękne nagrody. ło wtedy dzieciństwo. Dzięki naszym przedszkolakom
utwory te ożyły na nowo.
Gratulujemy!
Agata Wesołowska
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Wszystko, czego potrzebujesz,
masz w sobie
Stowarzyszenie „Gnojnik
mam na myśli” wielokrotnie
już udowodniło, że starania na
rzecz serca gminy przynoszą
ogrom satysfakcji. Tym razem
naszą uwagę skierowaliśmy na
dzieci i młodzież, które najchętniej „pomieszkują” w wirtualnym świecie.
W celu ustrzeżenia ich
od niebezpieczeństw zwiąUczestnicy projektu przed pierwszymi próbami
zanych z Internetem nasze
stowarzyszenie zaproponowało im spędzenie wol- jest partnerem Stowarzyszenia w realizacji wielu projeknego czasu zdrowo i atrakcyjnie – na parkiecie. Po- tów, również tego.
nieważ, jak się okazuje, świetną alternatywą dla
Uczestnicy zajęć swoje pierwsze, jeszcze nieśmiałe
sportu jest właśnie taniec. W tym celu zaoferowa- kroki, stawiali na parkiecie z wielkim zaangażowaniem
liśmy dzieciom udział w warsztatach tanecznych. i skupieniem. Mamy nadzieję, że tak będzie przez kolejWykwalifikowany i doświadczony instruktor An- ne zajęcia i nikomu nie zabraknie zapału i energii.
drzej Urban przez 20 godzin poprowadzi młodzież
Jesteśmy przekonani, że czas spędzony na parkiecie
przez meandry tańca użytkowego typu DISCO FOX . przyniesie wielowymiarowe korzyści. Dzieci nie tylko
Ku zadowoleniu organizatorów na zaproszenie odpo- spędzą wolne popołudnia aktywnie i zdrowo, kształtując
wiedziała spora grupa, na pierwsze zajęcia, które rozpo- swoją poprawną sylwetkę. Nabędą również nowe umieczęły się w czwartek 7 kwietnia przyszło 57 chętnych. jętności w dziedzinie tańca, które zaprezentują podczas
Są to uczniowie klas V i VI PSP w Gnojniku. Szkoła ta podsumowania na organizowanym Turnieju Tańca oraz
Balu Absolwenta.
Oczekujemy także, że doświadczenia wyniesione ze
spotkań z tańcem ukształtują poczucie dyscypliny, odpowiedzialność za drugą osobę, a także nauczą samodzielności i wytrwałości.
Projekt finansowany jest ze środków Gminy Gnojnik
w ramach zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Patronat honorowy nad projektem objął Wójt Gminy
Gnojnik.
Renata Krakowska
Tańczyć każdy może
Prezes Stowarzyszenia „Gnojnik mam na myśli”

Ogłaszamy konkurs plastyczny
„Moja rodzina kocha sport”
Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” oraz
Starostwo Powiatowe w Brzesku organizują konkurs
plastyczny, którego głównym celem jest promowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu
w gronie rodzinnym, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych dzieci.
Konkurs ma formę otwartą, przeznaczony jest dla
dzieci z powiatu brzeskiego i ogłoszony jest w trzech
kategoriach wiekowych:
1. Przedszkolaki do lat 7.
2. Szkoły podstawowe klasy I-III.
3. Szkoły podstawowe klasy IV-VI.

W konkursie mogą brać udział tylko prace plastyczne w formacie A4 lub A3, wykonane dowolną
techniką. Należy pamiętać, że tematyka dotyczy zobrazowania hasła konkursu „Moja rodzina kocha sport”.
Na prace czekamy do 31 maja 2016 r. Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi
5 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 podczas Dnia Dziecka w Gnojniku.
Więcej szczegółów zamieszczonych jest w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Centrum Kultury w Gnojniku.
Zapraszamy do udziału.
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Witajcie
w naszej bajce
Kaczka dziwaczka, Kwoka, Samochwała, Skarżypyta, Kłamczucha, Leń,
a nawet owoce i warzywa oraz wiele innych bajkowych postaci zagościło pod
koniec marca na scenie Centrum Kultury
w Gnojniku. W bohaterów wierszy Jana
Brzechwy, bo o nich mowa, wcielili się
uczniowie klas I-III szkół podstawowych z naszej gminy, którzy przybyli
tu, by wziąć udział w konkursie poezji
wspomnianego poety ph. „Sto bajek”.
Wiersze Jana Brzechwy to klasyka literatury dziecięcej. Rymowane historyjki
poety są lubiane zarówno przez dzieci,
jak i dorosłych. Wprowadzają one czytelników w świat pełen przygód, w któ- Uczestnicy konkursu
rym głównymi postaciami są zwierzęta
i rośliny, obdarzone ludzkimi cechami. Poza humorem, wyłonienia trzech zwycięzców. Jury oceniało: dobór
utwory poety zawierają zaskakujące zakończenia, czę- i rozumienie tekstu, interpretację, dykcję oraz opanowasto uczą i wychowują, ośmieszają naganne zachowanie, nie tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich konkursowiczów,
komisja postanowiła przyznać I miejsce Nataszy Gawlik
a pochwalają dobre.
Konkurs miał na celu: popularyzowanie twórczości z Biesiadek, II – Sergiuszowi Gawęckiemu z Lewniowej
Jana Brzechwy, krzewienie i doskonalenie języka pol- i III – Klaudii Jarzmik z Uszwi. Otrzymali oni dyplomy
skiego, aktywizację bibliotek, szkół oraz innych placó- oraz nagrody, które zakupiło Centrum Kultury w Gnojniku. Wszyscy pozostali uczestnicy dostali drobne upowek kultury na rzecz edukacji kulturalnej dzieci.
Liczna, bo 40-osobowa grupa recytatorów z całej minki-niespodzianki. Warto dodać, że zdobywcy trzech
gminy przybyła na zaproszenie Biblioteki Publicznej pierwszych miejsc reprezentowali naszą gminę w konw Gnojniku – organizatora wydarzenia i postawiła tym kursie na szczeblu powiatowym, gdzie Natasza Gawlik
Edyta Frejlich
samym przed komisją konkursową bardzo trudne zadanie zajęła II miejsce.

Plastyczny świat
wyobraźni
Na początku marca br. Biblioteka Publiczna w Uszwi
zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony
bohater książkowy” kierowany do uczniów klas I-VI
szkoły podstawowej. Zadanie konkursowe polegało na
zilustrowaniu swojego ulubionego bohatera literackiego wraz z jego krótką charakterystyką. W ten sposób
biblioteka zachęcała dzieci do twórczego działania na
miarę możliwości i umiejętności. Do biblioteki zostały
dostarczone przepiękne prace, wykonane rozmaitymi
technikami plastycznymi. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej. Spośród wszystkich
dzieł zostały wyłonione trzy najpiękniejsze: I miejsce
otrzymała Wiktoria Zaczyńska z klasy II – wykonała ilustrację przedstawiającą żółwika „Franklina”, II miejsce
należało się Alicji Hosaniak z klasy VI, która w sposób
realistyczny stworzyła postać Ani z Zielonego Wzgórza,
natomiast III miejsce przyznano Klaudii Bienias z klasy
I – jej ilustracja przedstawiała prawie wszystkim znaną postać Elsy z „Krainy Lodu”. Pozostali uczestnicy
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otrzymali imienne dyplomy wraz z drobnymi upominkami. Każdy, kto odwiedza bibliotekę może podziwiać
kolorowe i pełne fantazji prace uczestników konkursu.
Monika Kornaś
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Soboty w Bibliotece
Co cieszy współczesne dzieci? Co w dobie Facebooka, tabletów i smartfonów jest dla nich prawdziwą
atrakcją? To pytanie spędza sen z powiek nie tylko rodziców, nauczycieli, ale także pracowników świetlic
i bibliotek. Oni wiedzą bowiem, jak trudno o uwagę
konkuruje się z nowoczesną technologią. Technologią,
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innym przeznaczeniu: kasze, mąka, sól, woda, lakiery,
farby w sprayu, klej, bibuła, a nawet... pianka do golenia. Dowiedzieliśmy się, że w połączeniu z mąką ziemniaczaną fantastycznie imituje śnieg. Dzięki temu lepiliśmy bałwanki przy bibliotecznych grzejnikach. Wielkanoc, zbliżająca się wielkimi krokami, motywowała nas
do tworzenia finezyjnych dekoracji z sizalu, wstążek,
koralików i innych materiałów, które ufundował nam
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku. Spotkania, na których pojawiło się blisko 30 osób, pozwalały poruszać ważne tematy, takie jak samoakceptacja
czy asertywność, a także ostrzegać przed zagrożeniami,
np.: narkotykami, alkoholem, dopalaczami. Sobotnie
poranki przekonały uczestników, że w tych niewirtualnych relacjach międzyludzkich tkwi ogromny potencjał,
że rozmowy i zabawy bez użycia klawiatury przynoszą
mnóstwo radości, prezentują barwy prawdziwego, może
ciekawszego, świata.
Dziękujemy Mamom zaangażowanym w przebieg
zajęć. Szarlotki i ciasteczka cynamonowe długo zostaną
w pamięci. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy
do Renaty Musiał – dzięki jej zaangażowaniu i kreatywności te zajęcia zdecydowanie się udały.
Materiały na zajęcia zostały ufundowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum
Kultury w Gnojniku. Serdecznie dziękujemy.
Ewelina Bednarowska

Radośnie między regałami

która z jednej strony jest potężnym źródłem informacji
i rozrywki, z drugiej zaś uzależnia i niesie ze sobą szereg niebezpieczeństw. Przez 7 zimowych sobót w Bibliotece Publicznej w Biesiadkach próbowaliśmy wraz
z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami odpowiedzieć na
powyższe pytania. Spotykaliśmy się w sobotnie poranki, by uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych,
ruchowych oraz psychologicznych. Zabawy takie jak
„Mruczek”, „Kocham Cię Misiu Pysiu” czy „Detektyw”
przynosiły mnóstwo śmiechu – wbrew pozorom nie
tylko najmłodszym. Zintegrowana i rozbawiona grupa
mogła przejść do następnych punktów: czytania tekstu
terapeutycznego, poruszającego problem, z którym borykają się i młodzi mieszkańcy naszej gminy. Na bazie
tekstu prowadziliśmy rozmowy, wykonywaliśmy – często zabawne – ćwiczenia. Dzieci (i młodzież) uczyły się
np., jak bezpiecznie się złościć, jak dbać o przyjacielskie
więzi, zapracować na czyjeś zaufanie. Ostatnim etapem
spotkań były warsztaty plastyczne, po których biblioteka raczej nie przypominała świątyni książek. W ruch
bowiem szły produkty o różnej konsystencji i zapewne

Na początku marca grupa dzieci i młodzieży,
która aktywnie działa w Świetlicy Wiejskiej w Lewniowej pojechała do kina „Planeta” na film religijny
„Cierń Boga”. Jako że był to czas Wielkiego Postu
film o życiu i śmierci Jezusa był wspaniałą lekcją
historii biblijnej dla młodych odbiorców, dostarczył
wielu wzruszeń i zadumy nad sensem życia. Organizatorem wyjazdu była świetlica wiejska a koszty pokrył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku, za co serdecznie dziękujemy.
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Tydzień Bibliotek po raz trzynasty
Jak co roku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
ogłasza Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie zainteresowania książką
w szerokich kręgach społeczeństwa. Hasło tegorocznego święta,
które trwać będzie w dniach 8-15
maja 2016 r. brzmi: „Biblioteka
inspiruje”. Również i nasze placówki postanowiły czynnie włączyć się w obchody Tygodnia
Bibliotek, przygotowując szereg
wydarzeń literacko-kulturalnych.
Dzięki funduszom pozyskanym
w ramach grantu od Instytutu
Książki postanowiliśmy zorganizować projekt pn. „Wiosenny
recital literackich radości”. Zaczynając od Tygodnia Bibliotek,
chcemy zaproponować młodym
użytkownikom bibliotek cotygodniowe niezwykle atrakcyjne zajęcia – tj. dwa spotkania
z ulubionymi pisarkami: Elizą
Piotrowską i Agnieszką Frączek,
o które dzieci od dawna prosiły.
W trakcie spotkania uczestnicy
nie tylko będą mieli możliwość
posłuchania głośnej lektury, ale także zadania nurtujących pytań oraz zdobycia autografu. Już teraz wiemy, że
wielką popularnością będą cieszyć się warsztaty z ilustratorką książek dziecięcych Małgorzatą Flis. W ramach

Kalendarium
4 marca – minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, po wejściu w życie ustawy o prokuraturze, został
ponownie prokuratorem generalnym.
22 marca – 31 osób zginęło, a ok. 300 zostało rannych w zamachach terrorystycznych w Brukseli.
29 marca – porwano samolot Airbus A320 linii
EgyptAir, który leciał z Aleksandrii do Kairu. Maszyna
awaryjnie lądowała na lotnisku Larnaka. Na pokładzie
znajdowało się 55 pasażerów i 6 członków załogi. Porywacz żądał wypuszczenia wszystkich kobiet więzionych
w Egipcie. Nikomu nic się nie stało, a niedługo po tym
sprawca został aresztowany.
17-20 marca – 16. Halowe Mistrzostwa Świata
w lekkoatletyce w amerykańskim Portland w stanie Oregon. Rywalizację medalową zdominowali Amerykanie.
Podium dopełnili Etiopczycy i Francuzi. Reprezentacja
Polski zdobyła trzy medale: srebrny – żeńska sztafeta
4x400 metrów w składzie: Ewelina Ptak, Magdalena
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tych zajęć mistrzyni ilustracji poprowadzi plastyczne zabawy i nauczy dzieci oryginalnej graficznej interpretacji
tekstu. Ponadto we współpracy ze szkołami i przedszkolami przewidujemy organizację dni zabaw z książką (liczne
łamigłówki, zabawy ruchowe,
amatorskie scenki teatralne),
akcje głośnego czytania, wspólne pisanie bajki. Odbędą się
również spotkania relaksacyjne
dedykowane przedszkolakom,
w czasie których bibliotekarki
bazując na odpowiednim tekście
i podkładzie muzycznym zaproponują dzieciom podróż w krainę fantazji. Zostaną również
zorganizowane konkursy literacko-plastyczne, „Mój ulubiony
bohater”, „Ja w świecie z moich
marzeń” i warsztaty manualne.
Postanowiliśmy ponadto zebrać
legendy krążące po naszej gminie, ogłaszając konkurs prozatorski. Do literackich zmagań
zaprosimy także: wójta gminy,
przewodniczącego Rady Gminy,
dyrektor Centrum Kultury oraz
innych przyjaciół bibliotek. Imprezy odbywać się będą w trzech
miejscowościach gminy, tam
gdzie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej
filie. Regulaminy konkursowe dostępne będą w siedzibach Centrum Kultury i bibliotek oraz na naszej stronie
internetowej.
Bibliotekarze

Hołub, Magdalena Gorzkowska i Justyna Święty oraz
dwa brązowe – tyczkarz Piotr Lisek i skoczkini wzwyż
Kamila Lićwinko.
20 marca – zakończył się 37. sezon Pucharu Świata
w skokach narciarskich. Po raz pierwszy w karierze po
kryształową kulę sięgnął Słoweniec Peter Prevc,
zakończyła się 19. edycja Pucharu Świata w lotach
narciarskich. Po raz trzeci z rzędu w karierze trofeum
odebrał Słoweniec Peter Prevc.
3 kwietnia – początek afery „Panama Papers”. Do
mediów wyciekło ponad 11 mln dokumentów, których
właścicielem była panamska kancelaria Mossack Fonseca. Ukazują one, jak firma pomagała swym klientom
w niepłaceniu podatków.
14-17 kwietnia – obchody 1050 rocznicy chrztu Polski – msza św. w bazylice gnieźnieńskiej pod przewodnictwem legata papieskiego, sekretarza stanu Stolicy
Apostolskiej, kard. Pietro Parolina, w obecności najwyższych przedstawicieli państwowych.
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Kto czyta, żyje podwójnie

(Umberto Eco)

Nowości i bestsellery poleca Edyta Frejlich,
kier. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojniku
„Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica
i miłość” – Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka. Ksiądz
Jan Kaczkowski – ceniony
za swój autentyzm, odwagę
i szczerość. Podziwiany zarówno przez katolików, jak
i niewierzących. Sam o sobie mówił, że jest onkocelebrytą, człowiekiem znanym
głównie z tego, że ma raka.
Zanim dowiedział się o swojej chorobie, wybudował hospicjum w Pucku. Autor
przyznaje, że w trakcie rozmowy ksiądz wielokrotnie
go zaskakiwał. Jego poglądy bowiem często szły w poprzek różnym kościelnym schematom myślenia i podziałom. Nie bał się rozmawiać o grzechach Kościoła.
Z nieukrywaną złośliwością wypowiadał się o nowych
wspólnotach, ale potrafił też krytycznie ocenić ruchy
tradycjonalistyczne. Wszystko to zanurzone było w szacunku dla drugiego człowieka. Wizerunek medialny ks.
Kaczkowskiego nie jest fałszywy, ale warto przyjrzeć
mu się bliżej. Tekst książki powstał w samym środku
codzienności księdza Jana. To jest szczera rozmowa. Do
bólu. Bez udawania. O jego życiu, duchowości, o tym
co było dla niego najważniejsze: od domu rodzinnego,
wychowania, niezwykłych relacji z babcią, pierwszego
antykościelnego młodzieńczego buntu przez powołanie,
doświadczenia w seminarium, pierwsze lata w roli księdza po pracę w hospicjum i zmagania z chorobą. W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan zdradzał
źródła swojej niesamowitej energii i nieskończonych
pokładów optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówił z odwagą i dystansem osoby, która pokonała
własny strach. Wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wiedział, że nie zostało mu wiele czasu.
Książka zwykła i niezwykła zarazem. Pokazuje, jak
można wiele zrobić dla innych pomimo swojej nieuleczalnej choroby. Zawiera przesłanie: Idź do przodu, nie
daj się!
„Naśladowcy” – Ingar Johnsrud
Popularna polityk zgłasza zaginięcie córki i wnuka.
Sprawa trafia na biurko komisarza o zszarganej reputacji, Fredrika Beiera, któremu ataki lękowe po traumatycznych przejściach prywatnych uniemożliwiają służbę
jak za dawnych lat. Bomba wybucha, kiedy w siedzibie
chrześcijańskiej społeczności Światło Boga popełnione zostaje pięciokrotne morderstwo, a reszta sekty jakby zapada się pod ziemię. Przełożeni są tym bardziej
niechętni, że w mediach wrze, a politycy zaczynają
patrzeć policji na ręce, zwłaszcza że trop prowadzi do

islamskiej organizacji Dżamat-e-Islami. Nic nie pasuje. Ślady albo są zacierane, albo giną dowody. Ktoś
ma kreta na komisariacie, ktoś gdzieś wysoko pociąga
za sznurki. Nikt nie przypuszcza, że sprawa zaginięcia sięga
(nie)ludzkiej podłości o podłożu rasowym – eksperymentów
medycznych z czasów II wojny światowej, których oficjalnie nie prowadzono. Sabotażowane śledztwo toczy się pod
okiem człowieka bez twarzy,
sumienia i kartoteki, zabijającego bez mrugnięcia okiem,
nieludzko precyzyjnego i konsekwentnego – strasznej, ale
bezsprzecznie najciekawiej skonstruowanej postaci.
Johnsrud potęguje napięcie, napędzając akcję intuicją
tria dochodzeniowego, które porusza się po polu minowym, przy czym komisarze i agentka służb bezpieczeństwa dopiero rozwijają skrzydła…
„Naśladowcy” to intensywny thriller, który czyta się
z szeroko otwartymi oczami, żeby nie przeoczyć żadnego szczegółu. Norweski autor sporo namieszał w panteonie skandynawskich pisarzy, zwłaszcza że śledztwo
oficjalnie zamknięte, a pytania pozostają – warto czekać
na kolejne części.
źródło: http://lubimyczytac.pl

Ranking czytelniczy:
1. „Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica
i miłość” – ks. J. Kaczkowski, P. Żyłka
2. „Lew, czarownica i stara szafa” – C. S. Lewis
3. „Betonowy pałac” – G. Grzegorzewska
4. „Mikołajek” – R. Goscinny
5. „Komnata szeptów” – Agnieszka Stelmaszyk
6. „Trylogia Crossa” – S. Day
7. „Tajemnica biblioteki” – M. Widmark, H. Willis
8. „Żniwa zła” – R. Galbraith
9. „Gwiazdozbiór” – M. Zaborowska
10. „Feblik” – M. Musierowicz
Nowości książkowe w naszych bibliotekach:
1. Magiczne drzewo: świat ogromnych – A. Maleszka
2. Anka Pióro – B. Rosiek
3. Mścicielka – B. Aichner
4. Pasażer 23 – S. Fitzek
5. Lekarz, który wiedział za dużo – C. Mjaset
6. Niewypowiedziane słowa – A. Kołakowska
7. Tarantula, Klops i Herkules – J. Olech
8. Dom na Wschodniej – S. Jakubowska
9. Żniwa zła – R. Galbraith
10. Anna May – A. Opolska
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Pielęgnowanie tradycji
Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew” zrealizowało rzyszenie zakończyliśmy z powodzeniem i już myślimy
projekt grantowy pod nazwą „Wielkanocne obyczaje o kolejnych przedsięwzięciach.
w uszewskiej zagrodzie”, w ramach którego odbyła się
Lucyna Wnęk
wycieczka do Zalipia. Tam w Domu Malarek podziwialiśmy dokonania artystyczne słynnych twórczyń ludoStowarzyszenie serdecznie dziękuje sponsorom za
wych. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach wyko- wsparcie finansowe przy zakupie nagród. Są nimi:
nywania tradycyjnej palPaweł i Stanisław Kleccy
my i malowania pisanek.
– „Oknodrewal”, Marta
Na koniec odwiedzilii Piotr Pawełkowie –
śmy regionalne muzeum
sklep „Groszek”, Dorota
z całoroczną szopką.
i Bogdan Mikulscy –
Wzięliśmy też udział
Szkółka Roślin, Helena
w zajęciach w Gminnym
i Władysław Gałęzowscy
Domu Kultury w Lipnicy
– Piekarnia w Uszwi,
Murowanej, gdzie m.in.
Tadeusz Dudek – „MaxZbigniew Urbański,
Trans”, Halina Bulanda
wielokrotny zwycięzca
– Delikatesy „Centrum”,
i rekordzista lipnickiego
Dominik Chamioło,
konkursu, odsłaniał tajMirosław Nowak –
niki wykonywania palm.
Firma „Pagen”.
Zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy w naszej
Lewniowa
Świetlicy Wiejskiej,
Konkurs palm wielgdzie pod okiem rodzikanocnych w Lewniowej
mych twórczyń ludoodbył się w dwóch katewych uczyliśmy się robić Bibułowe czarodziejki w uszewskiej świetlicy
goriach: „Palma najwyżkwiaty z bibuły i krepiny
sza” i „Palma najpiękoraz wić palmy. Rezulniejsza”. Te najwyższe
tatem tych warsztatów
miały ponad osiem mebyła piękna trzymetrowa,
trów wysokości, zaś najtradycyjna palma.
piękniejsze zachwycały
W Niedzielę Palmobogactwem kolorowych
wą odbył się konkurs
kwiatów wykonanych
palm. Jurorzy mieli niewłasnoręcznie z bibuły
łatwe zadanie z wyborem
oraz zdobionych wstążczołowych miejsc, gdyż
kami. Komisja konkurwiększość dzieł była wysowa w składzie: ks.
konana zgodnie z regulaMarek Gał, Agnieszka
minem konkursu.
Konstanty, Joanna PaZwycięzcy to:
sek, Anna Ząbkowska
• w kategorii „Najwyżi Krzysztof Rabijasz po
sza palma”: 1. miejsce –
wnikliwej ocenie przyEmilia Kaczmarczyk, 2.
znała pierwsze miejsca
miejsce – Jan Brzeski, 3. Z wizytą w zalipiańskim muzeum
Radosławowi Klękomiejsce – Stowarzyszewi za palmę najwyższą
nie „Wieś Naszych Marzeń”;
a siostrom Milenie i Julii Zelek za palmę najpiękniejszą.
• w kategorii „Tradycyjna palma”: 1. miejsce – Blanka Autorzy wszystkich pozostałych palm otrzymali kolejne
Mech, 2. miejsce – Karol Wnęk, 3. miejsce – Wiktoria miejsca i zostali nagrodzeni książkami oraz słodyczami.
Zaczyńska;
Organizatorami konkursu były Świetlica Wiejska i pa• w kategorii „Oryginalna palma”: 1. miejsce – Filip Do- rafia w Lewniowej. Dziękujemy również Grzegorzowi
branowski, 2. miejsce – Hubert Świerad, 3. miejsce – Pa- Wronie za sponsorowanie słodyczy na konkurs.
tryk Musiał.
Bogumiła Sacha
Wyróżnienia otrzymało 20 uczestników, a słodkie na- Gnojnik
grody pocieszenia wręczono pozostałym.
Jak co roku w Kościele Parafialnym Matki Bożej
Projekt „Wielkanocne obyczaje w Uszewskiej zagro- Fatimskiej w Gnojniku był organizowany konkurs na
dzie” jako pierwszy realizowany przez uszewskie stowa- najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Do konkursu przy-
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stąpiło blisko 80 właścicieli misternie wykonanych
prac. W tegorocznym konkursie palmy oceniała komisja
w składzie: Katarzyna Strzesak, Bernadeta Trojanowska,
Monika Bartusiak, Helena Święch i ks. Marian Zapiór,
która przyznała miejsca w każdej z trzech kategorii i kilka wyróżnień. Komisja miała trudny wybór, bo wszystkie palmy miały swój urok. W kategorii na „Najwyższą
palmę” zwyciężył Jakub Kulas. Najbardziej oryginalne palmy wykonały: rodzina Kacpra Myszki i rodzina
Marka Białki, zaś w kategorii „Palma zgodna z tradycją” wygrała rodzina Michała Merecika. Organizatorami
i fundatorami nagród byli: ks. Marian Zapiór i Centrum
Kultury w Gnojniku. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali czekolady ufundowane przez państwa Marię
i Krzysztofa Wójsów, właścicieli sieci sklepów „Novum” i „Groszek” w Gnojniku. Do grona darczyńców
dołączyli także państwo Robert i Agnieszka Antczakowie, szefowie cukierni „Poezja” w Gnojniku.
Helena Święch
Biesiadki
Piękna tradycja robienia palm wielkanocnych jest
nadal żywa w sercach mieszkańców Biesiadek. Można
było przekonać się o tym podczas konkursu palm, któ-

WIEŚCI GMINNE

ry przeprowadzony został w niedzielę palmową przez
Świetlicę Wiejską, sołtysa i księży z tutejszej parafii.
Co więcej, tradycja ta jest pielęgnowana już przez
najmłodsze pokolenia, gdyż na konkurs, oprócz osób
indywidualnych, palmy przygotowała każda klasa Szkoły Podstawowej, a także Dziewczęca Służba Maryjna,
działająca przy parafii. Nasze oczy cieszyły przeróżnie
przystrojone symbole Niedzieli Palmowej. Od bukszpanu i kwiatów z bibuły, przez gałązki wierzby, wstążki,
a skończywszy na kwiatach z papieru robionych metodą
origami. Bezkonkurencyjny okazał się jednak Wojciech
Sacha, który przygotował najwyższą palmę przystrojoną
pięknymi, tradycyjnymi kwiatami z bibuły. Dla każdego,
kto przyniósł ze sobą palmę, znalazł się jakiś upominek,
a palmy przygotowane przez grupy dzieci i młodzieży
zostały nagrodzone paczkami słodyczy. Nagrody ufundowane zostały przez księdza wikarego Pawła i Centrum
Kultury w Gnojniku. Nie mogło zabraknąć także upominków robionych ręcznie, które przygotowane zostały
w Bibliotece i Świetlicy w Biesiadkach. Na zakończenie konkursu wszyscy zostali obsypani cukierkami, a na
każdej twarzy można było dostrzec uśmiech.
Ewa Strzesak

Droga Krzyżowa ulicami Uszwi
Tradycję dróg krzyżowych zapoczątkowali w średniowieczu pielgrzymi, przybywający do Jerozolimy.
Często odwiedzali oni miejsca związane z Chrystusem
i rozważali drogę Jego męki. Wędrowali od ogrodu oliwnego, w którym Chrystus modlił się, przez pałac Piłata,
pretorium i Golgotę, a drogę swą kończyli przy Grobie
Pańskim.
Z czasem cierpienia Chrystusa, których doświadczał,
dźwigając krzyż, przeniesiono do kościołów lub na dróżki ze stacjami Męki Pańskiej.
W Uszwi już od sześciu lat Chrystusowe cierpienia
odgrywane są na ulicach, które na jeden wieczór zmieniają się w jerozolimską scenerię. 12 marca znów uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w terenie, połączonej
ze scenami Męki Pańskiej.
Mimo pochmurnej pogody, straszącej nas deszczem
i chłodem, frekwencja dopisała. Licznie zgromadzeni
mieszkańcy oraz goście z Jurkowa koło Dobrej, którzy

przybyli ze swoim księdzem katechetą, mogli rozważać
mękę Pana Jezusa, wsłuchani w piękne teksty i wpatrzeni w bardzo sugestywne obrazy. Na wielu twarzach rysowało się prawdziwe wzruszenie, także dzieci w ciszy podążały za korowodem, obserwując z uwagą każdą scenę.
Całe misterium z wielkim zaangażowaniem przygotowali panowie z grupy teatralnej działającej przy Świetlicy Wiejskiej, których wsparli strażacy, młodzież, panie ze zespołu „Uszwianie”, ze stowarzyszenia „Łączy
nas Uszew” i Akcji Katolickiej. Należy podkreślić przejęcie, z jakim każdy aktor odgrywał swoją postać, dzięki
czemu mogliśmy oglądać zadziwiająco realnie odegrane
sceny i niejako przenieść się na szlak prawdziwej Via
Dolorosa sprzed dwóch tysięcy lat.
Nabożeństwo zakończyło się w kościele, gdzie po
krótkiej modlitwie i komunii świętej ksiądz proboszcz
Jan Kudłacz udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.
Lucyna Wnęk
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Młodości! ty nad poziomy wylatuj…
Od wielu lat wierzono w potęgę młodości, na co
wskazuje tytuł artykułu zaczerpnięty z utworu naszego
wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza. W siłę młodości uwierzono także w naszej gminie, powołując do
istnienia Młodzieżową Radę Gminy. Od stycznia rozpoczął się czas tworzenia planu działania, który uchwalono na sesji 26 stycznia 2016 r. Gościnnie uczestniczyła
w niej Barbara Kazior Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi
Aktywnych z Krakowa. Udzieliła ona kilku cennych
wskazówek, dotyczących funkcjonowania rady i pomysłów do realizacji, ale decydujący głos należał do
młodych radnych. To oni są przedstawicielami młodzieży z terenu gminy i najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby
i oczekiwania ich środowiska. Uwzględnili to w swoich
planach do realizacji na rok 2016. A od czego zaczęli?
Pierwszym zadaniem było ogłoszenie konkursu na
logo MRG. Do organizatorów napłynęło 6 prac, które
zostały umieszczone na portalu społecznościowym Facebook MRG Gnojnik, aby wszyscy mogli je zobaczyć
i zagłosować na najlepszy projekt. Spośród prac cieszących się największą popularnością, jury z wójtem Sławomirem Paterkiem na czele dokona wyboru projektu, który będzie wizytówką naszej MRG, a zwycięzca otrzyma
w nagrodę tablet. Kolejnym przedsięwzięciem jest organizacja bezpłatnych, 15-godzinnych warsztatów artystycznych: decoupage‘u (zdobienia przedmiotów), kanzashi (wykonywania ozdób do włosów w formie udekorowanej), papierowej wikliny. 30 kwietnia to dzień rozpoczęcia pierwszego 5-godzinnego modułu zajęć, które
odbywać się będą w Publicznym Gimnazjum w Gnojniku. Młodzież w swoich działaniach uwzględniła również
najmłodszych mieszkańców naszej gminy i włączyła się
w przygotowanie dla nich Dnia Dziecka, organizowanego przez Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli”.
Impreza rozpocznie się przedstawieniem przygotowanym przez nauczycieli, rodziców i uczniów Gimnazjum
w Gnojniku pt. „Królewna Śnieżka”, a punktem kulmi-

Zatwierdzenie planu działania MRG

nacyjnym będzie mini festiwal kolorów. Przy tej okazji
młodzieżowi radni przeprowadzą kwestarską zbiórkę
pieniędzy na pomoc dla chorego dziecka z Gnojnika.
Szczegółowe informacje zostaną umieszczone w późniejszym czasie na plakatach informacyjnych zaakceptowanych przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Młodzież pragnie w tym dniu sprawić radość wszystkim
dzieciom z terenu naszej gminy, które wspólnie z rodzicami wezmą udział w imprezie. Przeprowadzając akcję
charytatywną, otwiera również swoje serca na potrzeby
dzieci doświadczonych przez los, oczekujących pomocy.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy gminy dołączą się do nas
i złożą swój „dar serca” do puszki kwestarskiej. Pierwsi
ofiarodawcy zostaną obdarowani wytworami wykonanymi przez młodzież w czasie warsztatów artystycznych.
A co jeszcze zaplanowali młodzieżowi radni? To, czego jeszcze w naszej gminie nie było, czyli cieszący się
ostatnio popularnością Festiwal Kolorów. Na to wydarzenie trzeba jednak poczekać do Dni Gminy Gnojnik,
ale już dziś zachęcamy, że warto wtedy przybyć do gnojnickiego parku i bawić się razem z nami.
Małgorzata Wawryka
Opiekun MRG

Vesna rozpoczęła sezon
turystyczno-sportowy
W sobotę 19 marca 2016 roku Stowarzyszenie „Vesna” rozpoczęło nowy sezon aktywności turystyczno-sportowej. Pierwsza wędrówka odbyła się w Beskidzie
Wyspowym szlakiem od Przełęczy św. Justa w Tęgoborzy do Laskowej.
Na trasie pierwszej w sezonie 2016 wyprawy wędrowcom „Vesny” sprzyjała pogoda, gwarantująca
przejrzystość powietrza, co pozwoliło nacieszyć oczy
rozległymi widokami Beskidów, Pogórzy i Tatr. Wyjątkowe piękno górzystego krajobrazu można było podziwiać z wieży widokowej na Jaworzu (918). W wyższych
partiach masywu leży jeszcze śnieg, ale można było już
zauważyć pierwsze zwiastuny wiosny, czyli kwitnące
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przebiśniegi i krokusy. Na szczycie Jaworza zorganizowany został marszobieg a nagrody trafiły: do Szymona
Kusia, Małgorzaty Przybyło i Anity Lincy.
Bożena Malaga-Wrona
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Szlakiem Orlich Gniazd
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Gnojnika przystępuje do realizacji projektu „Szlakiem Orlich Gniazd”,
który współfinansowany jest ze środków Urzędu Gminy
w Gnojniku w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wykładów
dotyczących historii Polski, w szczególności panowania
Kazimierza Wielkiego. Wykłady są przygotowaniem seniorów do wycieczki „Szlakiem Orlich Gniazd”. W programie wyjazdu zaplanowano: zwiedzanie Ojcowskiego
Parku Narodowego oraz ruin kilku zamków mieszczących się na tym szlaku m.in. w Pieskowej Skale, Rabsztynie, Mirowie. W drodze powrotnej seniorzy zobaczą
Pustynię Błędowską. Podczas podróży planowany jest

posiłek w restauracji w Mirowie. Wycieczkę prowadzić
będzie przewodnik, który przedstawi historię zwiedzanych obiektów.
Projekt skierowany jest do 30 osób starszych (emeryci i renciści), mieszkańców gminy Gnojnik, powyżej
50 roku życia, w tym członków Klubu Seniora „Wrzos”.
Celem tego zadania jest aktywizacja ludzi starszych,
zmotywowanie, by chciało im się wyjść z domu, przyjść
na wykłady oraz pojechać na ciekawą wycieczkę. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.
Kontakt telefoniczny: 604 052 326 lub w Ośrodku
Zdrowia w Gnojniku
Ewa Cierniak-Lambert
Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń

Nasze zdrowie w naszych rękach
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” ogłasza nabór do
projektu pt. „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Projekt
realizowany jako zadanie publiczne – Ochrona i promocja zdrowia – współfinansowane przez powiat brzeski.
Projekt kierujemy do mieszkańców powiatu brzeskiego z gmin: Brzesko, Czchów i Gnojnik.
W projekcie tym chcemy m.in. zaoferować mieszkańcom powiatu brzeskiego innowacyjną formę rehabilitacji i działań na rzecz poprawy zdrowia. Innowacyjność
projektu polegać będzie na pobytach w Grocie Solnej
oraz uczestnictwie w prelekcjach prowadzonych przez
lekarza. Grota Solna mieści się w Zakładzie Rehabilitacji w Gnojniku, który jest jedynym ośrodkiem na terenie
powiatu brzeskiego, oferującym turnusy rehabilitacyjne.
Pobyty w Grocie Solnej są wskazane dla osób często
chorujących na schorzenia dróg oddechowych, alergie,
schorzenia skóry. Ponadto podczas seansów prowadzone
są fototerapia i muzykoterapia, które wpływają kojąco
na system nerwowy i uspokajają organizm. Działania
nasze kierujemy do często chorujących dzieci, ich rodziców oraz osób w różnym wieku. Proponując pobyty osobom starszym, spowodujemy też ich większą aktywność,
stworzymy im możliwość poprawy fizycznej i psychicznej kondycji.
Obecnie osoby chcące korzystać z pobytów w środowisku, podobnym jak w grocie solnej muszą wyjeżdżać
do kopalni soli w Bochni czy Wieliczce lub nad morze.

Dodatkowo proponujemy dla osób dorosłych działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Osiągniemy to poprzez zorganizowanie cyklu spotkań: „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Będą
to spotkania z lekarzem w postaci prelekcji – wykładów
z możliwością otrzymania materiałów edukacyjnych.
Tak więc zajęcia w projekcie składać się będą
z dwóch elementów:
1. Wykłady i pogadanki z lekarzem na temat najczęstszych nowotworów u dzieci, kobiet i mężczyzn
– działania edukacyjne w zakresie chorób nowotworowych.
2. Pobyty w grocie solnej, seanse po 60 minut.
Spotkania odbywać się będą w Sali Wykładowej
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego EWA
w Gnojniku oraz w Grocie Solnej w Zakładzie Rehabilitacji w Gnojniku.
Adresatami projektu będą osoby mieszkające na terenie powiatu brzeskiego, w tym na terenie gmin: Brzesko, Czchów i Gnojnik (dorośli i dzieci).
W projekcie uczestniczyć będzie 60 osób (dzieci,
kobiet i mężczyzn). Nie wprowadzamy „sztywnego”
kryterium wiekowego, aby nie ograniczać dostępu osób
chętnych do uczestnictwa w projekcie. Zakładamy, że
w projekcie uczestniczyć będzie 20 dzieci w wieku od
3-15 lat oraz 40 osób dorosłych.
Ewa Cierniak-Lambert, tel. 604 052 326

Instruktor prowadzący naukę gry na instru- Orkiestra uświetnia imprezy wiejskie i powiatowe.
mentach klawiszowych i strunowych Jakub Tota Zapraszamy w jej szeregi. Nauka gry na instrumentach
zaprasza na zajęcia, które odbywają się w Centrum dętych jest bezpłatna.
Aerobik to 60 minut, które poprawią twoje samoKultury w Gnojniku. Program nauki jest dostosowany
poczucie. Zajęcia przeznaczone są dla osób w każdym
do umiejętności i talentu uczestników.
Orkiestra dęta istnieje już 10 lat. Instrukto- wieku. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć barrem niezmiennie jest kapelmistrz Wiesław Porwisz. dziej aktywny tryb życia.
Szczegółowe informacje w Centrum Kultury w Gnojniku. Zapraszamy
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Turnieje w trampkach
W ostatnich dniach drużyny trampkarzy z „Pagenu”
Gnojnik i „Orzeł Lewniowa” uczestniczyły w dwóch
wydarzeniach zorganizowanych przez Podokręg Piłki
Nożnej w Brzesku. Pierwszym wydarzeniem, w którym
uczestniczyły nasze drużyny były egzaminy trenerskie
z piłki nożnej przeprowadzane na hali sportowej ZSP nr
2 w Brzesku. Podczas egzaminów nasi trampkarze brali udział w pokazowych i egzaminacyjnych treningach
przeprowadzanych przez kandydatów na trenerów. Nad
prawidłowym przebiegiem zajęć czuwali egzaminatorzy i wykwalifikowani trenerzy PZPN. Zajęcia te były
bardzo przydatną lekcją dla zawodników, którzy odbyli
wiele ćwiczeń w różnorodnych formach.
Drugim wydarzeniem, na który zostaliśmy zaproszeni był Memoriał im. Antoniego Barana. Organizatorem
turnieju był Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku. Gośćmi
honorowymi byli synowie śp. Antoniego Barana: Karol,
Grzegorz oraz Jakub. Wszyscy trzej są wychowankami
Okocimskiego, a ostatni z nich w dalszym ciągu stanowi
o sile brzeskiej drużyny.
Antoni Baran był bramkarzem pierwszego zespołu
„Piwoszy” w latach 70-tych i 80-tych. W późniejszym
okresie działał w klubie m.in. jako kierownik drużyn
młodzieżowych. Pracował również jako trener w okolicznych klubach z niższych lig, takich jak m.in. „Rylovia” Rylowa, „Sokół” Borzęcin. Zmarł 16 marca 2015
roku po ciężkiej chorobie w wieku 61 lat.
Turniej jemu poświęcony również był rozgrywany
na hali sportowej ZSP nr 2 w Brzesku. Do rozgrywek
zostały zaproszone następujące drużyny trampkarzy:
„Pagen” Gnojnik , „Orzeł” Lewniowa, MOSiR Bochnia,
KS Okocimski, „Sokół” Borzęcin, „Rylovia” Rylowa,
„Volley” Brzesko. Nasza drużyna składała się z połączenia sił drużyn „Pagen” Gnojnik i „Orzeł” Lewniowa.
Zespoły rywalizowały w systemie „każdy z każdym”
a mecze trwały po 15 minut. Nad sprawnym przebiegiem
zawodów czuwali sędziowie z Kolegium Sędziów Polskiej Piłki Nożnej w Brzesku. Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze na tle naprawdę silnych i znanych drużyn. W każdym meczu nasi chłopcy pokazywali
ogromną wolę walki a przy tym wspaniałe umiejętności
techniczne. Dzięki tej determinacji, chęci zwyciężania

Za chwilę pierwszy gwizdek

14

Chluby lokalnego futbolu

i pokazania swoich umiejętności udało się uzyskać bardzo dobry wynik, jakim było zajęcie III miejsca. Po rozegraniu meczów nadszedł czas poczęstunku przygotowanego przez organizatorów a także wręczania pucharów.
Wielkie brawa należą się dla naszej wspólnej drużyny,
która godnie reprezentowała gminę Gnojnik w powiecie.
Kamil Kuras
Wyniki wszystkich rozegranych spotkań i tabela:
MOSiR – Sokół 1:2
Okocimski – Rylovia 1:1
Sokół – Okocimski 0:3
Gnojnik/Lewniowa – MOSiR 2:0
Okocimski – Gnojnik/Lewniowa 2:1
Rylovia – Sokół 0:2
Gnojnik/Lewniowa – Rylovia 0:1
MOSiR – Okocimski 0:2
Rylovia – MOSiR 2:3
Sokół – Gnojnik/Lewniowa 1:1
Tabela:
1. Okocimski – 10 pkt. 8-2
2. Sokół – 7 pkt. 5-5
3. Gnojnik/Lewniowa – 5 pkt. 4-4
4. Rylovia – 4 pkt. 4-6
5. MOSiR – 3 pkt. 4-8

Przedmeczowa rozgrzewka
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Zajęcia taneczne prowadzone są przez
Martę Kremer profesjonalną tancerkę ze
Szkoły Tańca w Libiążu w dwóch grupach,
młodszej „Mini Błysk” i starszej „Błysk”. Druga grupa ćwiczy skomplikowane układy taneczne
połączone z akrobatyką, tj. ćwiczeniami, często wykraczającymi poza przeciętne fizyczne możliwości
człowieka. Wspomniana wyżej formacja taneczna
„Błysk” przez dwa lata z rzędu jest najlepsza w powiecie brzeskim na Powiatowym Konkursie Form
Tanecznych i Muzycznych „Talenty Małopolski”.
Świadczy to o ich wysokim poziomie technicznym.
Kolejnym wyzwaniem dla „Błysku” będzie udział
w tegorocznym konkursie „Talenty Małopolski 2016”
w Czchowie.

Życie z pasją jest ciekawsze. Każda
pasja uczy i umożliwia oderwanie od
codziennych problemów. Ci zaś, którzy
są pasjonatami czytania mają możliwość
przekonać się, jak wiele ofiarował nam los.
Mówią o tym otwarcie panie, spotykające się
w każdy czwartek w Bibliotece Publicznej w Biesiadkach. Książki, po które sięgają, i o których
rozmawiają, najczęściej przedstawiają dramatyczne dzieje dzieci bądź kobiet z Afryki i Azji.
Wszystkich narzekających zapraszamy więc po
konkretne tytuły.

WIEŚCI GMINNE

Zabawa w teatr – „Dworzanie”
przygotowują się do V. Konfrontacji
Teatrów Dzieci i Młodzieży w Brzesku,
tworząc bajkę pt. „W królestwie grzybów”.
Spektakle tworzone systematycznie przez tę
grupę cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. Potwierdzeniem umiejętności aktorskich „Dworzan” są
niemałe sukcesy. W 2014 roku zespół teatralny
otrzymał najwyższą nagrodę, a w 2015 roku Wyróżnienie I stopnia w Konfrontacjach Teatrów
Dzieci i Młodzieży w Brzesku.

Zajęcia folklorystyczne „Na wiejską
nutę” – w 2015 roku powstała grupa regionalna przy świetlicy w Centrum Kultury w Gnojniku. Efektem spotkań tejże grupy
była realizacja widowiska opartego na tradycji
tutejszego regionu. „Wyskubek” bowiem tak nazwano przedstawienie zdobył serca publiczności
na Dniach Gminy Gnojnik. Grupa nadal spotyka się przy kawie i równocześnie ćwiczy swoje
role przygotowując się do zmagań konkursowych
„o Krakowski Wianek” podczas 34. Przeglądu
Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych
im. Jędrzeja Cierniaka w Szczurowej.
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Cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej
w powiecie brzeskim
Przypominamy, że od 4 stycznia 2016 r. mieszkańcy
gminy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych.
Jeden z czterech punktów bezpłatnej pomocy prawnej
usytuowany jest w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku
(pokój nr 2 – parter).
Godziny funkcjonowania:
wtorek i czwartek 11:00-15:00
co drugi piątek 11:00-15:00.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Urząd Gminy

Pochwal się swoim ogrodem
Ogłaszamy kolejną edycję konkursu pod hasłem
„Mój ogród marzeń”. Do rywalizacji o najpiękniejszy
i najbardziej zadbany ogród zgłasza się wiele osób z naszej gminy. Specjalnie powołana komisja ocenia zgłoszone ogrody, rabaty, oczka wodne, a następnie wyłania zwycięzcę konkursu. Zachęcamy do wzięcia udziału
w siódmej edycji konkursu.
Regulamin VII edycji Konkursu „Mój ogród marzeń”:
I. Cele konkursu:
• podniesienie estetyki prywatnych ogrodów,
• propagowanie ciekawych rozwiązań w zakresie urządzania ogrodu,
• pobudzanie przedsięwzięć, inicjatyw mieszkańców naszej gminy.
II. Uczestnicy konkursu to:
• właściciele posesji.
Konkurs przebiegał będzie w kategoriach:
• ogród,
• rabatka, oczko wodne, skalniak i inne.
III. Termin zgłoszenia do konkursu: do 31 maja br.
IV. Zgłoszenia do konkursu można dokonać osobiście,
telefonicznie lub pisemnie w Centrum Kultury w Gnojniku tel. 14 68 69 690
V. Komisja konkursowa oceniać będzie posesje jednorazowo – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielami posesji.
Podstawowe kryteria oceny obejmują:
• ogólne pierwsze wrażenie przedmiotu konkursu,
• oryginalne i ciekawe rozwiązania, pomysłowość,
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• utrzymanie czystości i estetyki, porządku i ładu
w otoczeniu,
• różnorodność roślin,
• kompozycja ogrodu,
• umiejętność zagospodarowania,
• dodatkowe elementy ozdobne.
VI. Przewidziane są następujące formy nagród:
• nagrody rzeczowe i upominki,
• prezentacje wyróżnionych posesji w Internecie i w prasie.
• jury ma prawo przyznać nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dożynek
Gminnych 2016.
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Program Rodzina 500+ w gminie Gnojnik
Wójt gminy oraz kierownik GOPS zawiadamiają,
że od 1 kwietnia 2016 roku przyjmowane są wnioski
o świadczenie wychowawcze. Druki wniosków można
pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub
ze strony internetowej.
Najważniejsze informacje
Program Rodzina 500+ to środki pieniężne w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko bez
obowiązku spełnienia przez beneficjenta dodatkowych
warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają
wsparcie także na pierwsze dziecko lub jedynaka, lecz tu
obowiązuje tzw. kryterium dochodowe w wysokości 800
zł na osobę w rodzinie (1200 zł w rodzinach z dzieckiem
niepełnosprawnym). Świadczenie wychowawcze wypłacone będzie rodzicom lub opiekunom, na dziecko aż do
momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia.
Osoby uprawnione
Według założeń programu świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka. Jeżeli dzieckiem lub dziećmi nie opiekują się
oboje rodzice, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
Okres prawa do świadczeń
Prawo do świadczenia ustalane jest na okres 1 roku
od października do 30 września. Pierwsze przyznane
świadczenie w 2016 r. ma być jednak ważne dłużej – aż
do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków. Wnioski można składać
od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 1
lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie za 3 miesiące,
pozwoli to uniknąć kolejek i zapewnić płynność wypłat.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane bezpośrednio
na konto wskazane przez rodzica lub wypłacane w kasie
Banku Spółdzielczego w Gnojniku.

Składanie wniosków
Wnioski są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – od 8:30 do 17:30, wtorek-czwartek
7:30-15:30, piątek 7:30-14:30 lub drogą elektroniczną.
Osoby o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę
w rodzinie (1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą zobligowane dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.
500+ a inne świadczenia
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności
świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
Rodzina 500+ w UE
Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeżeli rodzic
przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek
o świadczenie rodzinne tamtejszy organ informuje o tym
fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce.
Ten natomiast przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który eliminuje możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia w więcej niż jednym
kraju.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku lub pod numerem telefonu 14 686 97 20.
Na terenie gminy Gnojnik do programu 500+ kwalifikuje się 1095 rodzin w tym 1980 dzieci, na dzień 17
lutego 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
Informujemy, że 15 kwietnia br. rozstrzygnięty został
konkurs pt. „Cztery pory roku w gminie Gnojnik”.
Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w gminie Gnojnik” trwał w okresie od 17 lutego 2015 r. do
31 marca 2016 r. Łącznie wzięło w nim udział 5 osób
(w tym 2 osoby w dwóch kategoriach), w sumie ocenie
poddano 29 fotografii.
Na posiedzeniu 14 kwietnia 2016 r. komisja konkursowa w składzie:
Stanisław Jurkiewicz – przewodniczący,
Anna Rachwalik – członek,
Janusz Zych – członek,
biorąc pod uwagę kryterium formalne, a także walory

artystyczne i estetyczne oraz pomysłowość postanowiła
przyznać 4 wyróżnienia w każdej kategorii:
WIOSNA: Fotografia „W oku kałuży – kościół w Biesiadkach” – autor: Ireneusz Węglowski,
LATO: Fotografia „Obiekt sportowy” – autor: Izabela
Klecka,
JESIEŃ: Fotografia: „Lewniowa Krzyż” – autor:
Wojciech Domagała,
ZIMA: Fotografia: „Krzyż” – autor: Kornelia Wójcik.
Komisja odstąpiła od przyznania głównych nagród
ze względu na małe zainteresowanie konkursem.
źródło: http://www.gnojnik.pl/aktualnosci/inne/rozstrzygniecie-konkursu-fotograficznego.html
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Co słychać w gminie?
Wójt gminy oraz kierownik GOPS zawiadamiają,
że od 1 kwietnia 2016 roku przyjmowane są wnioski
o świadczenie wychowawcze. Druki wniosków można
pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub
ze strony internetowej.
***
Urząd Gminy w Gnojniku w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku, zatrudnia osoby
bezrobotne w ramach prac społecznie-użytecznych. Od
początku marca osiem osób wykonuje prace porządkowe
na terenie naszej gminy.
***
8 marca w remizie OSP w Gnojniku, a 12 kwietnia
w Domu Strażaka w Lewniowej odbyły się warsztaty
kulinarno-żywieniowe. W zajęciach wzięli udział członkowie rodzin korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
***
Urząd Gminy w Gnojniku w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., przystępuje do
prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
***
15 marca pracownicy GOPS wydali paczki żywnościowe osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Rozdysponowano 14 ton żywności, gdzie na 1 osobę przypadło
ok. 16 kg.
***
19 kwietnia 2016 r. po raz kolejny pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku wydali
paczki żywnościowe osobom zakwalifikowanym do powyższego programu. Tym razem zostało wydane ponad
28 ton żywności, gdzie na 1 osobę przypadło przeszło
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33 kg. Z kwietniowej transzy skorzystało 269 rodzin,
tj. ok. 857 osób.
***
Przypominamy, iż jak co roku od 1 kwietnia ulegają
zmianie godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnojniku: w poniedziałki
w godz. 14.00-18.00. Ten czas otwarcia obowiązywać
będzie do 31 października.
***
Od 1 kwietnia można korzystać z kompleksu boisk
sportowych Orlik w Uszwi. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy pragnących aktywnie i zdrowo spędzać swój wolny czas.
***
We wszystkich sołectwach naszej gminy trwają prace
związane z naprawą dróg po zimie. Szlaka zostaje wywożona na drogi gminne w celu ich lepszego utwardzenia i załatania dziur. Środki na ten cel pochodzą z budżetów wiejskich.
***
W lutym br. 36 uczniów klas trzecich i czwartych ze
Szkół Podstawowych w Gnojniku i Gosprzydowej brało
udział w projekcie „Jeżdżę z głową” realizowanym w ramach zadania województwa Małopolskiego i dofinansowanym ze środków wojewody.
***
W Zawadzie Uszewskiej trwają prace związane z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych przy drodze
gminnej – Zagoniowa. Koszt inwestycji to blisko 80 tys.
zł. Planowany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji to przełom kwietnia i maja bieżącego roku.
***
W ramach odbudowy nawierzchni na trasie Gnojnik
– Gosprzydowa – Lipnica Murowana, pojawi się około czterech kilometrów nowej nakładki asfaltowej oraz
około dwóch kilometrów ciągu pieszo-rowerowego.

Zakład Instalacji
Sanitarnych
wykonuje usługi w zakresie:
Instalacje i sieci wod.– kan.
Instalacje gazowe
Instalacje centralnego ogrzewania
Stanisław Kiełbasa, 32-859 Złota 334
tel./fax 14 684 54 24, kom. 603 939 637
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