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Gmina Gnojnik nie ustaje w staraniach o zdobycie 
środków na kolejne ważne inwestycje. W związku z po-
jawieniem się nowej perspektywy finansowej na ewen-
tualne inwestycje trzeba będzie poczekać. Nie oznacza 
to jednak, że nic się nie dzieje w sferze przedsięwzięć 
majątkowych w naszej gminie. Pracownicy Urzędu 
złożyli trzy karty projektu, które otrzymały pozytywną 
opinię uczestników posiedzenia Forum dla Subregionu 
Tarnowskiego, co jest równoznaczne z wpisaniem tych 
wniosków do wykazu projektów uprawnionych do ubie-
gania się o wsparcie w trybie konkursowym. W przypad-
ku pozytywnego przejścia drogi konkursowej do naszej 
Gminy popłyną środki z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Dołożymy wszelakich starań, by środki te były jak 
największe, a zaplanowane inwestycje wykonane profe-
sjonalnie.

Trzy wnioski, o których chciałbym Państwa poinfor-
mować, dotyczą trzech różnych sfer – mamy bowiem za-
planowaną inwestycję w dziedzinie gospodarki, energe-
tyki oraz ochrony środowiska. 17 marca br. Gmina Gnoj-
nik złożyła Kartę Projektu Subregionalnego na realizację 
zadania pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej 
w miejscowości Uszew, gmina Gnojnik”. Strefa miałaby 
być zlokalizowana niedaleko drogi krajowej, przy dro-
dze na Nowy Wiśnicz. W ramach projektu zaplanowa-
no wyposażenie strefy w sieć dróg wewnętrznych, sieć 
wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Szacowana 
całkowita wartość projektu to 7 mln zł. Dogodne poło-
żenie strefy daje szansę na jej rozwój oraz ściągnięcie 
inwestorów do naszej gminy, co znowuż równoznaczne 
jest z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Kolejnym projektem posiadającym pozytywną decy-
zję Forum Subregionalnego jest projekt pn. „Komplek-
sowa termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej”. Ww. zadanie zawiera w sobie szerokie spec-
trum prac remontowych, mających objąć budynki Szkół 
Podstawowych w Gnojniku i Biesiadkach, Gimnazjum, 
hali sportowej i stołówki w Gnojniku, Domów Strażaka 

Ciągle dążymy do rozwoju naszej gminy
w Gnojniku, Lewniowej, Uszwi i Gosprzydowej, Cen-
trum Kultury, Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej 
oraz Urzędu Gminy. Wśród prac, które Gmina Gnojnik 
chciałaby wykonać w tych obiektach użyteczności pu-
blicznej w ramach ewentualnie uzyskanych środków, 
znajdują się m.in. docieplanie poddaszy i fundamentów 
ścian, modernizacja instalacji c.o., wymiana grzejników 
wraz z przebudową kotłowni czy budowa mikroinstala-
cji fotowoltaicznych. Oczywiście zakres prac uzależnio-
ny jest od uzyskanego dofinansowania. Koszt całkowity 
inwestycji szacuje się na około 6,6 mln zł, zaś Gmina 
wnioskować będzie o środki zewnętrzne w wysokości 
blisko 3,2 mln zł.

Kolejnym potężnym, ale i potrzebnym projektem 
jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z mo-
dernizacją oczyszczalni ścieków. Jest to oczywiście in-
westycja niezwykle kosztowna z uwagi na pagórkowate 
ukształtowanie naszej gminy, a także jej znaczny obszar. 
Sieć miałaby objąć cztery miejscowości: Gosprzydo-
wą, Gnojnik, Uszew i Zawadę Uszewską. Beneficjen-
tem projektu jest Spółka Eco-Gnojnik. Gmina Gnojnik 
wnioskować będzie o bagatela 15 mln zł, przy całkowitej 
wartości projektu w wysokości blisko 22 mln zł.

Zadań do wykonania w naszej gminie jest jeszcze 
bardzo dużo, ale ww. projekty można uznać za prioryte-
towe. Oczywiście nie zabraknie nam również energii do 
pozyskiwania środków na nieco mniejsze inwestycje, tak 
by gmina Gnojnik rozwijała się równomiernie w każdym 
z aspektów funkcjonowania. Zapraszam do śledzenia 
strony www Urzędu Gminy Gnojnik, gdzie na bieżąco 
zamieszczamy informację na temat realizowanych inwe-
stycji – tych małych i tych dużych. Z ogromną satysfak-
cją będziemy również informować Państwa o sukcesach 
na polu pozyskiwania zewnętrznych środków finanso-
wych, a Szanownych Mieszkańców proszę o wsparcie 
i doping w tej niełatwej, ale satysfakcjonującej pracy.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik 

Drodzy Czytelnicy, przeczy-
tałam ostatnio, że ludzi można 
podzielić na trzy grupy: tych, 
którzy powodują zdarzenia, 
tych, którzy obserwują zdarze-
nia i wreszcie tych, którzy za-
stanawiają się, co się zdarzyło. 
W tym numerze naszego pe-
riodyku chciałabym przybli-
żyć sylwetki i działania osób 

z pierwszej spośród wymienionych grup. A tych w na-
szej gminie nie brakuje. W gronie znanych już działaczy 
pojawiły się jednak nowe twarze. Inni zaś objawili świa-

tu możliwości, o które sami się nie posądzali. Kolejne 
strony Wieści właśnie im są poświęcone.

Znajdziecie tu również podsumowania minionego 
roku szkolnego, zrealizowanych projektów i uroczysto-
ści kościelnych.

Wakacyjne słońce wielu z nas skłania do wyjaz-
dów w różne zakątki świata. Mamy nadzieję, że bogac-
two kulturalne zwiedzanych miejsc zachwyci turystów 
z Gnojnika, ale też skłoni do poznania walorów naszej 
malowniczej gminy. Tych zaś, którzy letni czas zamie-
rzają spędzić w domach, serdecznie zapraszam na szereg 
interesujących wydarzeń. Stowarzyszenia i instytucje 
kulturalne już teraz deklarują, że czeka nas atrakcyjne 
lato.   

Ewa Świerczek
Redaktor naczelny 

Od redaktora
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Doniosły dzień w gminie Gnojnik
Koniec czerwca to od kilku lat bardzo doniosły i rado-

sny okres dla naszej gminy. I nie chodzi tu tylko o zbliża-
jące się wakacje, a raczej o poprzedzające je uroczysto-
ści, podsumowujące pracę uczniów, ale również wysiłki 
sportowców i działalność artystów. Uroczyste wręczenie 
stypendiów naukowych oraz nagród w dziedzinie sportu 
i kultury miało miejsce podczas XVII Sesji Rady Gmi-
ny w Gnojniku 22 czerwca br. Na zaproszenie Wójta 
Gminy Gnojnik Sławomira Paterka oraz radnych gminy 
na czele z przewodni-
czącym Januszem Zy-
chem do Domu Straża-
ka w Gnojniku przybyli 
wyróżnieni uczniowie 
i sportowcy, ich rodzi-
ce, dyrektorzy placówek 
oświatowych oraz przed-
stawiciele nagrodzo-
nej grupy kolędniczej.

Tegoroczna uroczy-
sta sesja została rozpo-
częta uhonorowaniem 
dwóch księży kanoni-
ków, zasłużonych dla 
gminy oraz parafii Gnoj-
nik i Uszew. Z wnio-
skami o nadanie tytułu 
Honorowych Obywateli 
Gminy Gnojnik Czci-
godnym Księżom Kano-
nikom Julianowi Osmoli 
i Jerzemu Rudnikowi 
wystąpili wójt gminy 
oraz przewodniczący 
rady. Tytuły te przy-
znano księżom na mocy 
uchwał Rady Gminy 
z dnia 3 czerwca br. za wieloletnią posługę duszpasterską 
oraz zasługi wniesione w rozwój duchowy i społeczny 
parafii oraz wsi. Niestety, ze względu na stan zdrowia, 
ksiądz kanonik Julian Osmola nie mógł przybyć na uro-
czystą sesję. Księdza Seniora – mieszkającego obecnie 
w Rodzinnym Domu Pomocy „Staś” – odwiedziła więc 
delegacja władz samorządowych (w osobie wójta, prze-
wodniczącego, sołtys wsi Gnojnik oraz radnych z Gnoj-
nika). Po nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy 
Gnojnik oraz wręczeniu pamiątkowego medalu i kwia-
tów odśpiewano księdzu Julianowi „Sto lat”. Melodyjne 
życzenia popłynęły również w stronę obecnego na sesji 
księdza kanonika Jerzego Rudnika, który – dziękując za 
nadany tytuł – żartował, że nie spodziewał się takiego 
wyróżnienia i sądził, że w ostatnich latach życia „będzie 
miał już spokój”. Sylwetki nowych Honorowych Oby-
wateli Gminy Gnojnik prezentujemy obok.

Po uhonorowaniu Księży Seniorów przyszedł czas 
na wręczenie laurów dla młodych mieszkańców naszej 
gminy. Zgodnie z zapisami uchwał oraz po ocenie Komi-

sji Oświatowej postanowiono przyznać 12 nagród Wój-
ta Gminy Gnojnik za wysokie wyniki w nauce w roku 
szkolnym 2015/2016. Nagrodzeni uczniowie i uczennice 
wyróżniają się nie tylko wysokimi wynikami w nauce, 
ale także pracowitością, sumiennością w wypełnianiu 
obowiązków szkolnych oraz zaangażowaniem w życie 
szkoły, a nawet lokalnej społeczności. Gratulacje i sty-
pendia z rąk wójta gminy gnojnik oraz przewodniczące-
go rady odebrali: najlepsi uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Bie-
siadkach – Michał Sa-
cha i Kacper Strzesak;  
najlepsze uczennice 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gnojniku 
– Monika Krakowska 
i Julita Rzenno; naj-
lepszy uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Gosprzydowej – Se-
bastian Tekiela; najlep-
sza uczennica Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Lewniowej – Kami-
la Adamik; najlepsze 
uczennice Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Uszwi – Alicja Ho-
saniak i Anna Rzońca; 
najlepsze uczennice Pu-
blicznego Gimnazjum 
w Gnojniku – Faustyna 
Święch i Magdalena 
Wiśniowska; najlep-
szy uczeń Publicznego 
Gimnazjum w Lewnio-
wej – Szymon Dzięgiel; 

najlepsza uczennica Publicznego Gimnazjum w Uszwi – 
Kornelia Warkocz.

Po uzdolnionych uczniach zgromadzonym gościom 
prezentowali się sportowcy, którzy osiągnęli w 2015 
roku wysokie wyniki sportowe. Nagrody Wójta Gminy 
Gnojnik w dziedzinie sportu odebrali już po raz trzeci 
sportowcy z Lewniowej: Konrad Stanuszek za wysokie 
wyniki sportowe w kategorii judo (m.in. II miejsce w Mi-
strzostwach Małopolski, dwukrotnie III oraz V miejsce 
w Otwartych Pucharach Polski); Katarzyna Serafin za 
wysokie wyniki sportowe w kategorii biegi przełajowe 
(m.in. III miejsce w Ogólnopolskich Masowych Biegach 
Przełajowych oraz I miejsce w Małopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej na szczeblu wojewódzkim i powia-
towym).

Razem z najlepszymi uczniami oraz wybitnymi spor-
towcami gratulacje przyjmowali rodzice laureatów: Bo-
żena i Stanisław Sachowie, Paulina i Daniel Strzesako-
wie, Renata i Stanisław Krakowscy, Izabela Linca i Eryk 
Rzenno, Małgorzata i Paweł Tekielowie, Wioletta i Sła-

Laury dla Grupy Kolędniczej z Uszwi

Młody judoka z trenerem
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Ksiądz Julian Osmola urodził się 28 marca 1925 roku 
w Wojsławiu k. Mielca. 3 maja 1953 roku przyjął świę-
cenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął od 
następujących parafii: Kanin, Siedlce, Niwiska oraz 
Mochnaczka. Do parafii Gnojnik trafił w 1967 roku, 
a w latach 1969-1996 był jej proboszczem. Przez 49 lat 
posługi duszpasterskiej poświęcił się wsi i parafii, służąc 
jednocześnie każdemu mieszkańcowi z osobna. Wśród 
parafian uchodzi za kapłana życzliwego, dużo od siebie 
wymagającego, oddanego ludziom, parafii i kościołowi 
powszechnemu. Za całokształt swojej pracy duszpa-
sterskiej został odznaczony przez Biskupa Ordynariu-
sza godnością Kanonika Eksponowanego, ma również 
przywileje noszenia rokiety i mantoletu. Po przejściu 
na duszpasterską emeryturę ksiądz kanonik pozostał 
w Gnojniku jako rezydent. Obecnie, ze względu na stan 
zdrowia przebywa w Rodzinnym Domu Opieki „Staś” 
w Gnojniku.

Honorowi Obywatele Gminy Gnojnik

Ksiądz Jerzy Rudnik urodził się 15 lutego 1929 roku 
w Jasieniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 
1955 roku, a następnie pracował jako wikary w para-
fiach: Łężkowice, Wierzchosławice, Mościce, Kamionka 
Wielka. W 1971 roku drugim domem księdza Rudnika 
stała się parafia w Uszwi, gdzie do 1997 r. pełnił posłu-
gę proboszcza. W ciągu tych 26 lat z wielkim oddaniem 
czuwał nad rozwojem życia duchowego powierzonej 
mu wspólnoty oraz troszczył się o kościół w wymiarze 
materialnym. Do najważniejszych inwestycji podjętych 
przez księdza należą: zakup dwóch dzwonów, kapitalny 
remont plebanii, instalacja grzewcza kościoła i pleba-
nii, wykonanie metalowego ogrodzenia cmentarza oraz 
kamiennego muru kościelnego, którego budowę pokrył 
z własnych funduszy. Ksiądz rezydent nadal angażuje 
się w życie parafii, a ostatnie lata obfitują w ważne dla 
niego wydarzenia, nadanie tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy bowiem poprzedził jubileusz 60-lecia ka-
płaństwa, obchodzony 3 maja 2015 roku.

womir Adamikowie, Anastazja i Ryszard Hosaniakowie, 
Beata i Stanisław Rzońca, Bernadeta i Tomasz Święcho-
wie, Bożena i Krzysztof Wiśniowscy, Małgorzata i Adam 
Dzięglowie, Grażyna i Henryk Warkoczowie, Anna 
i Zbigniew Stanuszkowie, Ewa i Wiesław Serafinowie.

Biorąc pod uwagę uzdolnienia oraz kreatywność mło-
dzieży z gminy Gnojnik, o których świadczą ww.  nagro-
dy, wójt gminy Gnojnik w 2014 roku wyszedł z inicja-
tywą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik, 
która to inicjatywa spotkała się z aprobatą Rady Gminy, 
a także – jak się później okazało – zainteresowaniem 
młodych mieszkańców. Pod koniec 2015 roku w wy-
niku wyborów ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada 
Gminy w Gnojniku I kadencji. Na uroczystej sesji wójt 
gminy Gnojnik, przewodniczący rady oraz Przewodni-
czący Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik Patryk Bo-
ber wręczyli nagrody w konkursie na projekt logo MRG 
w Gnojniku. Zwycięzcą tego konkursu został Kacper 
Strzesak. Młodzieżowi radni przyznali również wyróż-
nienie, które trafiło do Izabeli Biernat.

Końcowy akcent uroczystej części sesji Rady Gminy 
stanowiło wręczenie nagród w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym 

roku nagrodzono grupę kolędniczą z Uszwi „Kolędnicy 
znad Uszwicy”, działającą już od 7 lat. Panowie z Uszwi 
odnoszą liczne sukcesy na przeglądach grup kolędni-
czych w Lipnicy Murowanej oraz szczebel wyżej, czyli 
na Ogólnopolskim Konkursie w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Największy sukces, tj. II miejsce w Bukowinie 
Tatrzańskiej podczas Góralskiego Karnawału „Kolędni-
cy znad Uszwicy” osiągnęli w 2015 roku. Grupa działa 
pod okiem Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku Ewy 
Świerczek oraz Lucyny Wnęk, prowadzącej świetlicę 
w Uszwi.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laure-
atom. Życzymy uczniom, sportowcom oraz przedstawi-
cielom świata kultury kolejnych sukcesów, niegasnącej 
wiary we własne możliwości, niekończących się pokła-
dów energii i pomysłowości. Dziękujemy za Wasz wkład 
pracy, energii i czasu w rozkwit oraz promocję naszej 
gminy. Dziękujemy również Rodzicom stypendystów 
oraz sportowców za trud włożony w proces wychowaw-
czy, za przekazywane wartości, wiedzę i doświadczenie 
życiowe, dzięki którym Państwa dzieci mogą się rozwijać 
i z odwagą podejmować kolejne wyzwania.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik
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Dobiegł końca kolejny sezon zmagań sportowych 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od 
kilku lat nad przebiegiem tej rywalizacji czuwa Urząd 
Gminy Gnojnik, fundując nagrody oraz zapewniając sę-
dziego, opiekę medyczną i transport na turnieje gminne  
i powiatowe. 

Pora jednak wspomnieć o najważniejszych aktorach 
serialu pod nazwą „Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gim-
nazjada 2015/2016”, czyli naszych młodych sportow-
cach, którzy jak co 
roku rywalizowali ze 
sobą w kilku dyscy-
plinach sportowych. 
Sezon sportowy za-
inaugurowali biega-
cze. Gimnazjalistki 
miały do pokonania 
dystans 1000 metrów, 
z kolei gimnazjaliści 
1500 m. A tak pre-
zentowały się podia: 
dziewczęta: kl. I: 1. 
Katarzyna Serafin, 2. 
Natalia Górak, 3. Ka-
mila Wyczesana; kl. 
II: 1. Patrycja Stelmach, 2. Karolina Górak, 3. Klaudia 
Święch; kl. III: 1. Klaudia Kornaś, 2. Julia Nosewicz, 
3. Eliza Hawryłko; chłopcy: kl. I: 1. Antoni Musiał,  
2. Paweł Kuc, 3. Dawid Niewola; kl. II: 1. Bartosz Ci-
sak, 2. Mirosław Gawęcki, 3. Radosław Pietrzyk; kl. III:  
1. Łukasz Górak, 2. Krystian Mrozowski, 3. Kamil Jewuła.

Rywalizacja biegowa wśród uczniów szkół podsta-
wowych była zacięta, ale towarzyszyła jej miła atmos-
fera i świetny doping kibiców. Wyniki końcowe: dziew-
częta: kl. IV: 1. Wiktoria Dominik, 2. Magdalena Ga-
gatek, 3. Antonina Florczyk; kl. V: 1. Sabina Antczak,  
2. Anna Sacha, 3. Kornelia Niedziocha; kl. VI: 1. Kamila 
Adamik, 2. Magdalena Wąs, 3. Alicja Hosaniak; chłop-
cy: kl. IV: 1. Szymon Wąs, 2. Jakub Gnela, 3. Maksy-
milian Gnyla; kl. V: 1. Marcin Nosewicz, 2. Jakub Kon-
stanty, 3. Mikołaj Szot; kl. VI: 1. Wiktor Gnyla, 2. Piotr 
Kędryna, 3. Norbert Dominik.

W październiku królowała halowa piłka nożna. W ry-
walizacji gimnazjalistów bezapelacyjnie zwyciężył 
Gnojnik, a w meczu o drugie miejsce górą byli zawod-
nicy z Lewniowej, pokonując Uszew. Natomiast turniej 
szkół podstawowych od początku zdominowały Bie-
siadki, które nie oddały pierwszego miejsca aż do koń-
ca rywalizacji. Na podium stanęli również zawodnicy 
z Uszwi i Lewniowej.

Po ciężkich zmaganiach fizycznych przyszedł czas 
na wytężanie umysłów przy szachownicy. Turniej szkół 
podstawowych w Gosprzydowej rozgrywany był w sys-
temie szwajcarskim na dystansie 6 rund, a oto jego 
zwycięzcy: dziewczęta: 1. Alicja Hosaniak, 2. Julia Za-
piór, 3. Julita Cięciwa; chłopcy: 1. Jacek Kowalczyk,  
2. Patryk Smoleń, 3. Piotr Cieśla. 

Zmagania sportowe Następnie odbył się gminny turniej tenisa stołowego 
indywidualnego i drużynowego. Turniej szkół podstawo-
wych obfitował w zacięte i długie pojedynki, niejedno-
krotnie zakończone tie-breakiem. Klasyfikacja końcowa 
zawodów indywidualnych: dziewczęta: 1. Julita Cię-
ciwa, 2. Alicja Hosaniak, 3. Kamila Adamik; chłopcy:  
1. Jakub Konstanty, 2. Bartłomiej Skirło, 3. Wiktor Gny-
la. W klasyfikacji drużynowej wśród dziewcząt zwy-
ciężyły Kamila Adamik i Julita Pasek z Lewniowej, 
zaś wśród chłopców niezwyciężeni okazali się Karol  
Cichoński i Wiktor Gnyla z Biesiadek.

Podstawówki turniejem tenisa stołowego kończy-
ły pierwsze półrocze 
zmagań sportowych, 
zaś gimnazja inaugu-
rowały drugie. Koń-
cowa klasyfikacja in-
dywidualna przedsta-
wia się następująco: 
dziewczęta: 1. Wik-
toria Piekarz, 2. Klau-
dia Kornaś, 3. Fausty-
na Święch; chłopcy:  
1. Krystian Mrozow-
ski, 2. Mariusz Szot,  
3. Szczepan Wąs. 
W zawodach druży-
nowych prym wiódł 

Gnojnik, ponieważ zarówno dziewczęta (Patrycja 
Święch i Klaudia Kornaś), jak i chłopcy (Krystian Mro-
zowski i Mariusz Szot) zajęli I miejsca.

W semestrze wiosennym królowały dyscypliny dru-
żynowe, a jako pierwszy rozegrany został turniej koszy-
kówki szkół podstawowych. Wysoką formę zaprezento-
wały dziewczynki z Lewniowej, które wygrały wszyst-
kie mecze. W pojedynku o miejsce drugie lepsze okazały 
się reprezentantki PSP Gnojnik, pokonując Uszew. Role 
odwróciły sie dzień później podczas turnieju męskich 
drużyn, gdzie zwyciężyli chłopcy z Biesiadek, nie prze-
grywając ani jednego meczu. Tuż za nimi były reprezen-
tacje Uszwi oraz Lewniowej.

Zmagania pod koszem stały się także udziałem gim-
nazjalistów z Lewniowej i Gnojnika. Zacięty i wyrów-
nany mecz dziewcząt zakończył się jednopunktowym 
zwycięstwem uczennic z Gnojnika. Większą przewagę 
wypracowali sobie chłopcy ze stolicy naszej gminy, 
którzy pokonali kolegów z Lewniowej. Podwójne złoto 
trafiło do Gnojnika również w turnieju siatkówki szkół 
gimnazjalnych. Tym razem dziewczęta z Gnojnika od-
niosły zwycięstwo nad rówieśniczkami z Uszwi, zaś 
wśród drużyn męskich Gnojnik pokonał Lewniową. 

Zmagania pod siatką cieszyły się sporym zaintereso-
waniem wśród szkół podstawowych. Zwycięstwo w tur-
nieju dziewcząt odnotowała placówka z Gnojnika. Na 
podium stanęły również Uszew i Lewniowa. Zmagania 
chłopców wygrała placówka z Lewniowej, wyprzedzając 
w klasyfikacji końcowej Uszew (II) i Biesiadki (III).

Wraz z nadejściem wiosny rywalizacja sportowa 
przeniosła się na stadiony. Na zawodach w sztafetowych 
biegach przełajowych stawiły się drużyny żeńskie i mę-

Nowatorskie biegi
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Rozstrzygnięto konkurs bateryjny
Coroczne zbieranie zużytych baterii również w bieżącym roku cieszyło się sporą popularnością wśród 

uczniów, co zaowocowało 1,118 Mg zużytych baterii.  W rywalizacji grupowej zwyciężyło Przedszkole Pu-
bliczne w Gnojniku, pokonując PSP w Biesiadkach oraz Przedszkole w Lewniowej. Nagrody dla szkół ufun-
dowała Spółdzielnia Pracy Argo-film z Tarnowa. Natomiast Gmina Gnojnik nagrodziła 3 uczniów z każdej 
szkoły – liderów w indywidualnym zbieraniu baterii:

PP w Uszwi: 1. Hubert Świerad, 2. Aleksandra Pysno, 3. Dawid Dobranowski,
PP w Gnojniku: 1. Emilia Giemza, 2. Liliana Mazurek, 3. Michał Bartusiak, 
PP w Biesiadkach: 1. Ksawery Myszka, 2. Jakub Turski, 3. Hubert Krakowski,
PP w Lewniowej: 1. Bartosz Lisowski, 2. Oliwier Kurzydło, 3. Mateusz Kopeć, 
PSP Uszwi: 1. Gabriela Chmielarz, 2. Konrad Hosaniak, 3. Krystian Kuc,
PSP w Biesiadkach: 1. Dominik Biel, 2. Emilia Hawryłko, 3. Eryk Sapała, 
PSP w Gnojniku: 1. Julia Ruszaj, 2. Antonina Florczyk, 3. Jakub Kozdrój, 
PSP w Gosprzydowej: 1. Paulina Data, 2. Wojciech Paprota, 3. Katarzyna Wójtowicz, 
PSP w Lewniowej: 1. Maksymilian Lisowski, 2. Beata Kuza, 3. Radosław Klęk, 
PG w Gnojniku: 1. Patryk Fielek, 2. Karol Baka, 3. Krzysztof Migrała.

Kornelia Sikora, Urząd Gminy Gnojnik

skie z czterech szkół podstawowych. Dziewczęta spraw-
nie zmierzyły się z 800-metrową trasą. Kolejność na 
podium przedstawiała się następująco: 1. PSP Lewnio-
wa, 2. PSP Gnojnik, 3. PSP Uszew. Następnie do walki 
stanęli chłopcy. Kilometrową trasę najszybciej pokonali 
zawodnicy z Gnojnika. Kolejne stopnie podium zajęli 
uczniowie z PSP Lewniowa i PSP Uszew.

Niezwykle zacięte mecze rozgrywane były podczas 
zawodów w piłce ręcznej szkół podstawowych. W tur-
nieju dziewcząt zwyciężył Gnojnik, zostawiając w po-
konanym polu rówieśniczki z Uszwi (II) i Lewniowej 
(III). Wśród drużyn męskich niepokonana okazała się 
ekipa z Biesiadek. Na 
2. miejscu uplasowała 
się PSP Uszew, a na 3. 
PSP Gnojnik.

W grupie gimna-
zjalistów swój tur-
niej rozegrały jedynie 
dziewczęta. Po zacię-
tym meczu mistrzo-
stwo zdobyły uczen-
nice ze stolicy gminy, 
pokonując rówieśnicz-
ki z Uszwi.

Sezon  zmagań 
sportowych kończył 
turniej piłki nożnej 
na Orliku. W zaciętych pojedynkach górą byli piłkarze 
z Biesiadek, w pokonanym polu pozostawiając zawod-
ników z Gnojnika (miejsce II) i Uszwi (III). Nie mniej 
emocji towarzyszyło turniejowi gimnazjalistów, tym bar-
dziej, że w tym roku zmierzyły się również drużyny żeń-
skie. Mecz dziewcząt musiały rozstrzygać rzuty karne, 
a „jedenastki” lepiej egzekwowały uczennice z Uszwi. 
Rywalizacja chłopców również stała na wysokim pozio-
mie. Tym razem szczęście nie sprzyjało gospodarzom, 
którzy uplasowali się na trzecim miejscu. Złoto zdobyli 
piłkarze z Gnojnika, zaś srebro z Lewniowej.

W turniejach na arenie powiatowej na wyróżnienie 
zasługują dziewczęta z Lewniowej – zdobywczynie 
złotego medalu na powiatowym turnieju koszykówki 
szkół podstawowych. Jak zawsze dopisała również gru-
pa cheerleaders „Piratki” z Gnojnika, która nie dość, że 
zdobyła mistrzostwo powiatu, to jeszcze pokusiła się 
o 6. miejsce w zawodach wojewódzkich. Jak się jednak 
okazało największą siłę naszej gminy stanowią szachi-
ści. W powiatowym turnieju szkół podstawowych nasze 
reprezentantki zdominowały podium – Alicja Hosaniak 
została mistrzynią, a Julita Cięciwa wicemistrzynią. Sre-
bro w szachowych pojedynkach chłopców wywalczył 

Jacek Kowalczyk. 
Nie samym tre-

ningiem i rywaliza-
cją żyje sportowiec. 
Hołdując tej zasa-
dzie, Urząd Gminy 
Gnojnik po raz drugi 
zorganizował Gmin-
ny Dzień Sportowca, 
stanowiący ukoro-
nowanie sportowych 
zmagań. Szkoły pod-
stawowe swoje spor-
towe święto spędziły 
na wesołej rywaliza-
cji (za sprawą zorga-

nizowanych przez placówkę z Biesiadek zawodów 
„Sprawna Szkoła 2016”) oraz wspólnym grillowaniu 
w altanie turystycznej. Pyszności z grilla nie zabrakło 
również podczas gimnazjalnego Dnia Sportowca, który 
dodatkowo występem uświetniły „Piratki” z Gnojnika. 
Urząd Gminy dziękuje dyrektorom i pracownikom PSP 
w Uszwi oraz ZSP w Biesiadkach za pomoc w organiza-
cji zawodów. Podziękowania kierujemy również w stro-
nę sponsorów wydarzenia: firmy „Impero”, sklepu „No-
vum”, cukierni „Poezja” oraz firmy „Pagen”.

Katarzyna Chmielowska, Dorota Musiał

Wzorem Błaszczykowskiego
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Projekt „Niemiecki ma klasę”

Sukcesy na macie

Gimnazjum w Gnojniku od września 2015 r.  
do maja 2016 r. uczestniczyło w ogólnopolskim projek-
cie pt. DEUTSCH HAT KLASSE, czyli „Niemiecki ma 
klasę” organizowanym przez Instytut Goethego w War-
szawie. Celem projektu była metamorfoza klasy, w któ-
rej odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyja-
zną przestrzeń do nauki i pracy. Nasza grupa konkurso-
wa składała się z 17 osób, a koordynatorem była Joanna 
Olchawa. Cała grupa spotykała się regularnie co tydzień 
w środy na kole pozalekcyjnym. Mieliśmy dużo zapa-
łu i wiele ciekawych pomysłów. Zaczęliśmy też szukać 
sponsorów. Uczniowie roznosili pisma z prośbą o pomoc 
finansową do różnych przedsiębiorstw na terenie gminy 
Gnojnik. Efektem naszych starań było wsparcie, które-
go udzielili nam: Krzysztof Wójs, właściciel „Novum” 
V Centrum Handlowe, dyrektor szkoły oraz rodzice 
uczniów biorących udział w projekcie. Na początku sala 
nie wyglądała najlepiej. Z czasem wykonaliśmy wiele 
plakatów przedstawiających słownictwo i zagadnienia 
z gramatyki, którymi zasłoniliśmy puste ściany. Wyko-
naliśmy również fiszki, ułatwiające uczniom naukę słó-
wek niemieckich. W klasie zawisły mapy i flagi Niemiec 
oraz Austrii. Wykonaliśmy tematyczne gazetki ze słow-
nictwem oraz gazetkę o instytucie Goethego. Doniczki 
na kwiaty zostały przyozdobione barwami niemieckimi. 
Z lamp zawisły obrazki przedstawiające zabytki Nie-
miec, Austrii i Szwajcarii. W klasie pojawiły się również 

Przygodę ze sportem zaczął w wieku 10 lat. Syste-
matycznie 4 razy w tygodniu dojeżdżał na treningi do 
odległego klubu sportowego w Bochni. Wolny czas po-
święcał na dodatkowe ćwiczenia. Konrad Stanuszek, bo 
o nim tu mowa, jest uczniem I klasy LO w Brzesku. Po 7 
latach ciężkiej pracy 15 maja 2016 r. w Elblągu, zdobył 
brązowy medal na Mistrzostwach Polski w judo.

O drodze do medalu powiedział: Siedem lat trenowa-
łem i wierzyłem, że jak ma się cel, to się uda. Nie było 
łatwo. Już w IV klasie rozpocząłem treningi. W klubie 
spotkałem kolegów, którzy już wiele potrafili. Aby nad-
robić braki, ćwiczyłem z tatą w przydomowym garażu. 
Oprócz ciężkich codziennych treningów, czekała jeszcze 
na mnie nauka. W trakcie tych kilku lat nie omijały mnie 
kontuzje, były chwile załamania, kiedy w ważnych zawo-
dach zabrakło szczęścia. Ale było też wiele radości. Nie 
zapomnę pierwszego złotego medalu zdobytego w 2011 
r. na zawodach międzynarodowych. Cieszyłem się każ-
dym sukcesem na różnych szczeblach. Ale moim stałym 
celem było zdobycie podium na Mistrzostwach Polski. 

W marcu br. rozpoczęły się I kwalifikacje do mi-
strzostw. Konrad wystartował w kategorii do 73 kg. 
Zajął I miejsce w regionie, obejmującym 4 wojewódz-
twa i mógł sobie pozwolić na start w II kwalifikacjach 
w wyższej wadze. Udało się – zajął znowu I miejsce. 
I choć wydawać by się mogło, że był w komfortowej 

styropianowe figury kojarzone z Niemcami (miś Hari-
bo, krowa Milka). Na ścianie powieszono styropianową 
mapę w kolorach Niemiec, przedstawiającą symbole 
tego kraju. Dzięki wsparciu dyrektora szkoły w klasie 
pojawiły się: rzutnik multimedialny, laptop i ekran. Pod 
tablicą kredową zawisły znaczki przedstawiające marki 
niemieckich samochodów. Ściany przyozdobiły kolo-
rowe łapki z niemieckim nazwami kolorów. Na oknach 
zawisły nowe rolety, w szybach pojawiły się kolorowe 
motyle tworzące barwy niemieckiej flagi. Dziękujemy 
tym, którzy nas wspierali. Jesteśmy dumni, że dzięki na-
szemu zaangażowaniu sala stała się bardzo przyjaznym 
miejscem nauki dla każdego ucznia.
Joanna Olchawa, Publiczne Gimnazjum w Gnojniku

Przyjemność uczenia się

sytuacji, bo mógł wybierać kategorię, to jednak decy-
zja startu w wyższej wadze w Mistrzostwach Polski 
była trochę ryzykowna. Trener wierzył, że zawodnik 
ma duże szanse w obu kategoriach, ale ostatecznie to on 
sam musiał dokonać wyboru, który okazał się słuszny. 
W mistrzostwach stoczył bardzo wyrównane pojedynki. 
Do zwycięstwa zabrakło szczęścia i przychylności sę-
dziów. Ten brązowy medal dekoruje wszystkie lata mojej 
ciężkiej pracy i wielu poświęceń. Spełniło się moje naj-
większe marzenie – zdobycie medalu na olimpiadzie we 
własnym kraju. Ten krążek jest dla mnie na miarę złota 
– mówi Konrad.

Tydzień po Mistrzostwach Polski zawodnik wystąpił 
w Pucharze Europy, zajmując punktowane IX miejsce.

Red.

Dziękuję trenerom, a szczególnie panu Waldemaro-
wi Kowalskiemu oraz działaczom klubowym. Dziękuję 
mojej mamie za spokój i cierpliwość, zaś tacie za po-
święcenie mi tak wiele czasu, mobilizowanie do treningu 
i cenne wskazówki. Kolegom, koleżankom za trzymanie 
kciuków. Dziękuję za nagrody przyznane mi w gminie 
i powiecie. Życzę wszystkim, którzy podejmują jakie-
kolwiek wyzwania, nie tylko sportowe, aby się nie pod-
dawali. Droga do celu nie jest łatwa. Ale trzeba zawsze 
mieć nadzieję.

Konrad Stanuszek
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Głośno o Gnojniku
A wszystko za sprawą uczniów Szkoły Podstawowej, 

którzy licznie uczestniczą w konkursach organizowa-
nych nie tylko na terenie szkoły, gminy czy powiatu, ale 
i dalej: wojewódzkich a nawet ogólnopolskich.

Sam udział jest znaczący, bo trzeba pomyśleć, jaką 
pracę wykonać, opracować technikę, wyszukać utwór, 
nauczyć się tekstu i przystąpić do dzieła. Cieszy nie-
zmiernie fakt, że te poczynania spotykają się z odzewem. 
Uczniowie zdobywają nagrody, otrzymują wyróżnienia, 
ich prace są publikowane.

Zacznijmy od najmłodszych. 
W ostatnim dniu maja w III 
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej, 
organizowanej przez RCK-B  
w Brzesku naszą szkołę repre-
zentowali: Izabela Strzesak, 
Krzysztof Habel, Maria Skirło, 
Aleksandra Migacz i Jakub Ha-
bel. W zmaganiach, w których 
uczestniczyło 55 uczestników 
nasza delegacja okazała się na 
medal – Marysia i Kuba zdobyli 
I i II miejsca.

„Żelazo trzeba kuć póki go-
rące”, a zatem już 5 czerwca ta sama ekipa udała się na 
„podbój świata” i zgłosiła swój akces do I Małopolskie-
go Festiwalu Polskiej Piosenki KORAL SONG w Lip-
nicy Murowanej. I tym razem poszło dobrze, rzec moż-
na – świetnie. Izabela Strzesak piosenką „Bursztynek” 
wyśpiewała GRAND PRIX festiwalu, a Marysia Skirło 
odebrała nagrodę za II miejsce. Nasza „mała” piosenkar-
ka Izabelka skromnie przyznała, że takiej nagrody się nie 
spodziewała, ale jest z niej bardzo zadowolona i z rado-
ścią weźmie udział w kolejnych festiwalach. 

Nie tylko śpiewem stoi nasza szkoła, także na ni-
wie literacko-plastycznej mamy się czym poszczycić. 
W Ogólnopolskim Konkursie „Zapalić świat – otwórz-
cie serce dla młodych przybywających na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie” Julia Tomera z klasy IV a zdo-
była pierwsze miejsce. Jej dzieło zostało opublikowane 

w tomiku poezji dziecięcej i młodzieżowej. Praca Julki 
została wysłana na konkurs ogólnopolski do odległego 
Aleksandrowa Łódzkiego i stamtąd też powróciły gratu-
lacje, dyplom i nagroda. 

Nieco bliżej, bo w Krakowie swoją nagrodę odebrała 
Katarzyna Kuc, która przygotowała pracę na Wojewódz-
ki Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem „Świat 
widziany inaczej”, traktujący o niepełnosprawności, od-
rzuceniu, braku empatii dla osób postrzegających świat 
w nieco innym wymiarze. Warto jeszcze dodać, że nasza 
Kasia, jako jedyna laureatka, znalazła się w gronie sa-
mych krakusów.

Na Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim „Perły Regionu” 
Julita Rzenno, recytując wiersz 
Agaty Olejnik „Na przyjęciu 
u lisiczki”, zdobyła wyróżnie-
nie i komplementy od samej 
autorki.

Świetnie radzą sobie nasi 
sportowcy. W ostatnio rozegra-
nych Zawodach Powiatowych 
w Czwórboju (skok w dal, rzut 
piłką palantową, bieg na 60 m 
oraz bieg na dłuższym dystan-
sie) rozgrywanym w Czcho-
wie dziewczęta wywalczyły 

II, a chłopcy III miejsce. Te zawody oraz poprzednie, 
zakończone na podium, klasyfikują naszą szkołę na wy-
sokiej – trzeciej pozycji w tegorocznym rankingu szkół 
w powiecie.

Można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie, ale 
i w szkole nie jest nudno, też się dzieje! Po raz kolej-
ny odbyła się Baśniowa Noc w Bibliotece, a 1 czerwca 
podsumowano projekt „Książki naszych marzeń”. Do 
wspólnej zabawy bibliotekarka zaprosiła znamienitych 
gości. Można o tym poczytać na szkolnej stronie inter-
netowej. Zapraszamy!.

My, nauczyciele, jesteśmy dumni, że rosną u nas ta-
kie talenty, które pracują na dobre imię naszej szkoły 
i promują jej markę. Będziemy poszukiwać nowych „ta-
lentów” i pomagać im się rozwijać.

Ewa Jarosz, PSP w Gnojniku

Dzień Matki w Gosprzydowej
Wdzięczność dla mam za ich bezinteresowną miłość 

i całkowite oddanie dzieciom była myślą przewodnią 
przedstawienia, przygotowanego pod kierunkiem Marii 
Mróz w Świetlicy Wiejskiej w Gosprzydowej. 

Rodzinne spotkanie odbyło się w niedzielne popołu-
dnie 29 maja. Odświętnie ubrani i odpowiednio ucharak-
teryzowani aktorzy powitali przybyłych gości radosnymi 
wersami. Na ślicznie udekorowanej scenie stanęły dzieci 
szkolne i przedszkolne, które recytowały i przedstawiły 
scenki z życia codziennego. Radosne piosenki w wy-
konały Kasia, Asia oraz Marysia. A na koniec każda 
mama otrzymała piękne róże, serdeczne uściski i szczere  
życzenia.             Ewa Prus

Słowicze głosy nagrodzone
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Przedszkole w Uszwi jest EKO
Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem, 

więc szacunku do niej powinniśmy się uczyć już od naj-
młodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno 
natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość ko-
lejnych pokoleń. Dlatego też nasze przedszkole w roku 
szkolnym 2015/2016 podjęło szereg działań mających 
na celu uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas 
przyrody. Jak co 
roku realizowaliśmy 
dwa programy: „Ku-
busiowi przyjaciele 
natury” oraz „Czy-
ste powietrze wo-
kół nas”. Wzięliśmy 
udział w konkursie 
„Zbieramy zuży-
te baterie”, a także 
zaangażowaliśmy 
się w zbiórkę pla-
stikowych zakrętek. 
Przedszkolaki przez 
wiele miesięcy przynosiły kolorowe odpadki by w ten 
sposób pomóc niepełnosprawnej Basi z Gwoźdźca. Po 
raz kolejny wiosnę witała z nami „Eko – Marzanna”, 
która po zakończonej uroczystości została rozebrana, 
a elementy jej ubioru posegregowane przez dzieci do od-
powiednich pojemników recyklingowych. Chcąc prze-
konać rodziców naszych przedszkolaków do segrego-
wania, a także powtórnego wykorzystywania niektórych 
odpadów, przedstawiliśmy ekologiczny pokaz mody, 
który był główną atrakcją uroczystości z okazji Dnia 
Kobiet, ten punkt programu utkwił w pamięci wszyst-
kich mam i wywołał wiele pozytywnych emocji. Dzięki 
zaangażowaniu rodziców przedszkolaki licznie przystą-
piły do dwóch konkursów organizowanych na terenie 

24 maja Publiczne Przedszkole w Uszwi świętowało 
Dzień Mamy.  Od uśmiechniętych dzieci popłynęły peł-
ne miłości życzenia 
i podziękowania wy-
rażone w bajce, wier-
szu i piosence. Grom-
kie brawa i łzy wzru-
szenia zdobyły tańce: 
labanda i hula-hop 
w wykonaniu starsza-
ków oraz ilustracja 
piosenki „Być kobie-
tą” przez najmłodsze 
pociechy.

Spotkanie zakoń-
czyło się słodkim po-
częstunkiem i pamiąt-
kowymi zdjęciami.

A już 1 czerwca w naszym przedszkolu miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie. Dzieci obejrzały bajkę  

naszej placówki. Pierwszym wyzwaniem był przed-
szkolny konkurs recytatorski pt. „Wielkie rymowanie na 
wiosny powitanie”, w którym Szymon Pisarczyk z wier-
szem „Wycieczka do lasu” zdobył jednogłośnie pierw-
sze miejsce. Równie atrakcyjny okazał się gminny kon-
kurs ekologiczny pt. „Drugie życie butelki”. Do naszego 
przedszkola napłynęło wiele różnorodnych prac, których 

autorami były przed-
szkolaki z Biesiadek, 
Lewniowej i Gnojni-
ka. Zebrane prace zo-
stały ocenione przez 
niezależne jury, na 
czele którego stanę-
ła Dyrektor Centrum 
Kultury w Gnojni-
ku Ewa Świerczek. 
Wybór najlepszej 
i najciekawszej pracy 
okazał się nie lada 
wyzwaniem, jednak 

po wielu naradach udało się wyłonić zwycięzców oraz 
przyznano kilka wyróżnień najbardziej pomysłowym 
projektom. Laureaci obu konkursów zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi medalami, dyplomami oraz nagrodami 
w czasie uroczystych obchodów Święta Ziemi w naszym 
przedszkolu. Starszaki z obu grup wystawiły ekologicz-
ne widowisko pt. „Królewna Śmieszka”, mające na celu 
uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z za-
nieczyszczania środowiska. Zebrani goście mieli okazję 
podziwiać laureatów konkursu recytatorskiego, a także 
prace ekologiczne z plastikową butelką w roli głównej. 
Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania pozwolą 
naszym przedszkolakom wyrosnąć na mądrych i odpo-
wiedzialnych przyjaciół przyrody.         Diana Jaroszek

pt: „Smerfy idą do szkoły” przygotowaną przez Radę 
Rodziców. Występ mam był prezentem dla dzieci z oka-

zji Dnia Dziecka.
Rozbawione i roz-

tańczone mamy dały 
wiele radości swoim 
pociechom. Podziwia-
liśmy też umiejętności 
aktorskie oraz fine-
zyjnie zaprojektowa-
ne i uszyte kostiumy. 
Miłym akcentem były 
smerfne pianki i sło-
dycze, którymi dzieci 
śmiało się częstowały 
oraz wspólna zabawa 
ze smerfami.

Dziękujemy rodzi-
com za twórczy wkład w realizację zadań przedszkola.

Janina Kolarz

Czynimy świat zdrowszym

Smerfna historia o miłości
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Dzieci w sercu Gnojnika
Trzeci Dzień Dziecka zorganizowany w Gnojniku 

trudno jednoznacznie określić. Był bowiem świętem 
wielkiej miłości rodziców do swoich pociech, dniem 
wspaniałej zabawy, lecz przede wszystkim manifestem 
wrażliwości na cierpie-
nie dzieci, które los na-
znaczył ciężką chorobą. 

Ale od początku. 5 
czerwca o godz. 14:00 
publiczność zebrana 
w hali sportowej w Gnoj-
niku mogła obejrzeć sztu-
kę pt. „Królewna Śnież-
ka”. W tej niezwykle 
zabawnej i oryginalnej 
interpretacji znanej ba-
śni wystąpili nauczyciele 
i uczniowie Gimnazjum 
oraz rodzice. Talent ak-
torów i śmiały scenariusz 
zasługiwały na gromkie 
brawa. 

Po tym wspaniałym 
preludium na scenie po-
jawiła się Renata Kra-
kowska – Prezes Stowa-
rzyszenia „Gnojnik mam 
na myśli”, organizatora 
imprezy, która powitała 
gości i zaprosiła do zaba-
wy. I już po chwili, kiedy 
zespół „Błysk”, prezen-
tował swe umiejętności 
– zgodnie z prognozą 
– nad kompleksem rekreacyjnym w Gnojniku zaświeci-
ło słońce. A miało to duże znaczenie, na dzieci czekały 
przecież dmuchane zamki do skakania, gigantyczne bańki 
myd- lane, tańce towarzyskie i mnóstwo innych atrakcji, 
które wymagały przestrzeni i błękitu nieba.

W niedzielne popołudnie park rekreacyjny w Gnojni-
ku zamienił się w królestwo dziecięcych radości. O nie-
zapomnianą zabawę dbali animatorzy, którzy prowadzili 
konkursy, zachęcali do tańca, zamieniali podłużne ba-
lony w wybrane kształty i malowali uśmiechnięte buź-
ki. Tym sposobem małe dziewczynki przeobrażały się 
w barwne motyle bądź kotki, a rodzice chłopców nie po-
siadali się ze zdumienia, gdy na twarzach swych pociech 
widzieli groźnych piratów lub skrzydła Batmana. 

Wszystkie magiczne postaci mogły zintegrować 
się w tańcu, do którego porywała międzypokoleniowa 
muzyka zespołu „Fantazja” pod wodzą Jerzego Mi-
gacza. Muzyczna przyjaźń z tym zespołem trwa już  
3 lata i mamy nadzieję, że wytrwale będą wspierać kolej-
ne Dni Dziecka. Ich obecność gwarantuje wszak świetny 
humor.

Organizatorzy wręczyli także nagrody dzieciom, 
które nadesłały prace do konkursu „Moja rodzina ko-

cha sport”. Po obejrzeniu ponad pięćdziesięciu prac jury 
wybrało laureatów w następujących kategoriach wieko-
wych: przedszkole: 1. Wojciech Olędzki, 2. Gabrysia 
Górak, 3. Hubert Skórnóg;

kl. 1-3 szkoły podst.: 
1. Krystian Frankowski, 
2. Jakub Habel, 3. Wik-
toria Chiniewicz;

kl. 4-6: 1. Alicja Ho-
saniak, 2. Patrycja Za-
piór, 3. Weronika Kos.

Szerok ie  uśmie -
chy zagościły także na 
twarzach pozostałych 
uczestników, i dla nich 
bowiem przygotowano 
drobne upominki. 

Zgłodniałe dzieci 
i zmęczeni rodzice mogli 
skorzystać z poczęstunku 
przygotowanego przez 
stowarzyszenie: grillo-
wanych kiełbasek, łakoci 
i owoców. A ponieważ 
zapach wydobywający 
się z altany był doskona-
łą formą promocji, miej-
sce to cieszyło się wielką 
popularnością.  

Niewątpliwą atrak-
cją szczególnie dla mło-
dzieży był „Festiwal 
kolorów”, niezwykła 
zabawa, wskutek której 

wszyscy uczestnicy prezentowali na sobie feerię rado-
snych barw. Ten punkt programu, podobnie jak przedsta-
wienie, był inicjatywą Młodzieżowej Rady Gminy, która 
włączyła się w organizację 3. Dnia Dziecka. Młodzież 
przeprowadziła także kwestę na rzecz ciężko chorego 
pięcioletniego Radosława Kępy. Tym sposobem ucznio-
wie Gimnazjum w Gnojniku udowodnili, że są wrażliwi 
na cudze cierpienie, kreatywni i przebojowi. Współpraca 
z nimi to niezwykłe doświadczenie i wielka radość.

Mamy nadzieję, że uczestnicy niedzielnych obcho-
dów Dnia Dziecka wyszli nie tylko zmęczeni, ale także 
bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli spędzić z nami ten czas oraz wesprzeć finansowo 
rehabilitację małego Radka. Do zobaczenia za rok!  

Ewelina Bednarowska

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
„Gnojnik mam na myśli”.

Atrakcje dla dzieci dostępne były gratis dzięki spon-
sorom tj.: Starostwu Powiatowemu w Brzesku, Parafial-
nemu Oddziałowi Caritas w Gnojniku oraz Stowarzysze-
niu „Gnojnik mam na myśli”.

Barwy Dnia Dziecka

Wszystkie dzieci tańczyć chcą
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Wiosenny Recital Literackich Radości
Wiosną – kiedy rowery, rolki i hulajnogi witają się 

z ogródkową zielenią – książki mają potężną konku-
rencję w rywalizacji o nasz czas i uwagę.  Tymczasem 
właśnie w maju obchodzony jest Tydzień Bibliotek, 
w którym czytelnicy mogą skorzystać ze szczególnych 
książkowych atrakcji.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gnoj-
niku wraz z filiami przygotowała dla dzieci i młodzieży 
nie tydzień, a cały miesiąc ciekawych wydarzeń. Na taki 
rozmach imprezowy pozwolił nasz projekt „Wiosenny 
Recital Literackich Radości”, doceniony i dofinansowa-
ny przez Instytut Książki. Tym sposobem już 10 maja 
w Przedszkolu w Biesiadkach pojawił się tajemniczy 
podróżnik, który zaprezentował dzieciom nie tylko nie-
zwykłe zabawy, ale także przysmaki takie jak czosnek 
niedźwiedzi czy syrop z mniszka. Przy dźwiękach gitary 
i barwach ogromnej chusty animacyjnej bawiły się już 
dwu i trzylatki, integrując się z przedszkolaczkami.

Zdolności plastyczne młodych czytelników rozwija-
ła Magdalena Fils, ilustratorka książek, która 19 maja 
przybyła do Biblioteki Publicznej w Uszwi. Zdolności 
artystki wprawiły dzieci w zdumienie, a warsztaty, które 
poprowadziła, okazały się wspaniałym doświadczeniem. 
Na pamiątkę uczestnicy mogli zabrać piękne rysunki 
z autografami sympatycznej pani Magdy.

W maju również na zaproszenie Gminnej Bibliote-
ki do najmłodszych miłośników literatury przyjechała 
autorka popularnych książeczek dla dzieci Agnieszka 
Frączek. Ze względu na komfort maluszków spotkanie 
z pisarką odbyło się w Przedszkolu w Gnojniku. Dzie-
ci nie tylko mogły posłuchać zabawnych wierszyków, 
czytanych przez panią Agnieszkę, ale także poznały za-
wiłości pracy związanej z wydaniem książki. Maluszki 
wkroczyły więc z impetem w świat popularnej literatury. 
Kto wie, może to spotkanie zaowocuje młodymi pisarza-
mi rodem z Gnojnika?

Biblioteki nie mogły zostać obojętne na Dzień Dziec-
ka, dlatego 28 maja na wszystkich młodych czytelników 
w Biesiadkach czekały konkursy literackie, zabawy in-
tegracyjne, zakładkowe warsztaty i balonikowe szaleń-
stwa. Uzdolnione wolontariuszki, wyposażone w spe-
cjalne kredki wyczarowywały na roześmianych buziach 

W Dzień Dziecka do Świetlicy w Biesiadkach przy-
szli wspaniali goście. Była to prawie trzydziestoosobowa 
grupa dzieci wraz z opiekunkami, które chciały dowie-
dzieć się jak funkcjonuje świetlica i co się tam dzieje. 
Oprócz przedstawienia oferty zajęć prowadzonych na 
świetlicy, dzieci zostały zapoznane z tradycją zbliżają-
cych się dożynek i z wyglądem prawdziwych strojów 
krakowskich (co odważniejsi mogli je nawet przymie-
rzyć). Ponadto były wspólne zabawy i konkursy, a uko-
ronowaniem wizyty było małe „co nieco” dla każdego 

motylki, kotki i królewny. Na poziom szczęścia uczest-
ników zapewne wpłynęły też łakocie.

2 czerwca, w deszczowy poranek, w Biesiadkach za-
witała długo wyczekiwana, nietuzinkowa postać. To ona 
miała zdradzić dzieciom, czekającym w Szkole Podsta-
wowej, sekrety popularnej literatury dla najmłodszych: 
Kim jest ciocia Jadzia? Czy istnieje poza kartami ksią-
żek? Jak ma na imię jej bratanica? Na te i inne pytania 
w zabawny sposób odpowiedziała Eliza Piotrowska, 
autorka ponad 50 popularnych książeczek dla najmłod-
szych. Niezwykle sympatyczna pisarka opowiedziała 
dzieciom o swojej pracy, podróżach i pasjach. Szerokie 
uśmiechy nie schodziły z twarzy tak małych, jak i du-
żych odbiorców. Po spotkaniu każdy mógł kupić książkę 
i dostać dedykację od autorki. Spotkanie zostało przygo-
towane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gnojniku 
wraz z filią w Biesiadkach.

Na zaproszenie biblioteki gminnej do PSP w Go-
sprzydowej przybył również w czerwcu Wiesław Dra-
bik, właściciel kotki Frotki i autor ponad stu pięćdziesię-
ciu bajeczek dla dzieci ukazujących się od 1995 r. w róż-
nych wydawnictwach. Są to pełne humoru wierszowane 
bajeczki, ponoć chętnie czytane i oglądane przez naj-
młodszych, ale i rodzice czytający je swoim pociechom 
zbytnio się nie nudzą, o czym przekonali się mali i duzi 
uczestnicy gosprzydowskiego spotkania.

Tradycyjnie biblioteki zapraszały też najmłodszych 
i nieco starszych czytelników do konkursów literackich 
i plastycznych. Podczas warsztatów dzieci malowały 
piaskiem na specjalnych szablonach, bawiły się różnymi 
masami, przygotowywały fantastyczne dekoracje a tak-
że piękne wazony dla mam. Co prawda czasem podczas 
takich zabaw książnice przestawały przypominać miej-
sca cywilizowane, ale ich uczestnicy zawsze wychodzili 
z wielkimi uśmiechami. A to jest przecież najważniejsze.

Projekt zakończyło Spotkanie Czwartkowe, podczas 
którego wiedzą literacką wykazywali się dorośli miesz-
kańcy gminy – także radni. Ponownie na scenie zagości-
ły grupy aktorskie z Lewniowej i Gnojnika, by przypo-
mnieć wszystkim zebranym, że dziecięce radości i smut-
ki wciąż tkwią w ich duszach.  A tych, którzy chcą znów 
przywołać smaki beztroski, zapraszamy do biblioteki.

Ewelina Bednarowska

dziecka. Dziękuję bardzo za wizytę i zapraszam ponow-
nie już z rodzicami!                                   Ewa Strzesak

Z wizytą na Świetlicy
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Lewniowa doczekała się albumu
Nieprzespane noce, wędrówki po całej wsi, setki te-

lefonów oraz e-maili, dni spędzone w drukarni to kosz-
ty, jakie trzeba ponieść, by zobaczyć swoje nazwisko na 
okładce pięknie wydanego albumu fotograficznego.

19 czerwca w Domu Stra-
żaka w Lewniowej o wszyst-
kich trudach, lękach i rado-
ściach pracy nad publikacją 
poświęconą rodzinnej miej-
scowości opowiedziała Bogu-
miła Sacha, autorka albumu 
fotograficznego Lewniowa. 
Ocalić od zapomnienia. Spo-
tkanie promocyjne rozpoczęło 
się o godz. 16:00 a frekwencja 
przerosła najśmielsze oczeki-
wania organizatora – Centrum 
Kultury w Gnojniku.

Dyrektor instytucji – Ewa 
Świerczek powitała przyby-
łych gości i wyraziła uznanie dla 
pracy autorki. Słowa podziwu 
zostały zawarte w skeczu kaba-
retowym pt. „Pani Bogusia i jej 
światy”, napisanym specjalnie 
na tę okazję. Tym sposobem na 
scenie z jazgotliwym śmiechem 
pojawiły się czarownice, upo-
sażone w miotły i magicz-
ną kulą, by przepowiedzieć 
pojawienie się i działalność 
swojej wnuczki Bogumi-
ły w Lewniowej. Następnie 
przed publicznością wystą-
piły koleżanki z pracy, któ-
re znają twórczynię albumu 
jak nikt inny. Swoją wiedzą 
chciały się podzielić z zebra-
nymi gośćmi.

W końcu mikrofon prze-
jęła bohaterka dnia, opowia-
dając o niuansach pracy 
nad albumem. Wyznała, że 
pozazdrościła Tadeuszowi 
Kowalczykowi jego albumu 
Gnojnik na starej fotografii, 
ponadto do działania mo-
tywowali ją ludzie, uśmie-
chający się ze zniszczonych 
czarno-białych zdjęć, prze-
chowywanych przez sąsia-
dów i znajomych. To dla 
nich podjęła się wyzwania. 
Chodziła więc od domu do 
domu w poszukiwaniu foto-
grafii, dokumentujących ży-
cie w Lewniowej. Szukała 

informacji tak u obecnych mieszkańców Lewniowej, jak 
i odległych miejscowości. Poświęciła setki godzin na 
opracowanie zdobytych materiałów. Tytaniczna praca 

zaowocowała wspaniałym 
dziełem, którym zaintereso-
wanie przerosło marzenia 
autorki.

Wyrazy wdzięczności za 
wspaniałą choć bezpłatną 
pracę na rzecz społeczeń-
stwa na ręce pani Bogumi-
ły złożyli: sołtys wsi Artur 
Seniuk, przedstawicielka 
rady sołeckiej Danuta Sa-
cha, wójt gminy Sławomir 
Paterek oraz szachowy 

i historyczny mentor 
z Gnojnika – Tadeusz 
Kowalczyk. Wszyscy 
podkreślali, że album 
przedstawiający miesz-
kańców Lewniowej na 
przestrzeni 100 lat ma 
ogromne znaczenie dla 
ubogacenia kulturalnego 
gminy i jest przyczyn-
kiem do opracowania 
monografii wsi.

Na stronach albumu 
lewniowianie odnajdywali 
swoje rodziny w różnych 
sytuacjach: przy pracy, 
podczas uroczystości ko-
ścielnych, w szkolnej 
ławie i na łonie rodziny.  
Wzruszenie i zaduma nad 
upływem czasu malowa-
ły się na twarzach od-
biorców książki, którzy 
z wypiekami przeglądali 
podpisane przez autorkę 
egzemplarze.

Dyrektor Centrum 
Kultury Ewa Świerczek 

również nie kryła zadowole-
nia. Wszak to z budżetu tej 
instytucji oraz ze środków 
wiejskich Lewniowej sfi-
nansowano wydanie albumu 
Ocalić od zapomnienia – 
Lewniowa.

Ewelina Bednarowska

Dziękujemy Panu Arturowi  
Seniukowi wraz z Radą So-
łecką za pomoc w organizacji 
spotkania.
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Strażacy uhonorowani

Gminne wybory w Ochotniczych Strażach Pożarnych
W bieżącym roku zakończyła się pięcioletnia kaden-

cja zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych. Na ze-
braniach sprawozdawczo-wyborczych zostały wybrane 
zarządy OSP na kadencję 2016-2021 ponadto wszystkie 
jednostki wybrały swoich delegatów na Zjazd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP oraz swoich przedstawicieli do 
Zarządu Gminnego. 2 kwietnia 2016 r. został zorgani-
zowany Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Gnojniku. Celem zjazdu 
było: przyjęcie sprawozdania zarządu za ubiegłą ka-
dencję, wybory zarządu i komisji rewizyjnej na kolej-
ną kadencję, wybór przedstawicieli na zjazd oddziału 
powiatowego związku oraz do Zarządu Powiatowego, 
przyjęcie uchwały programowej na nadchodzącą kaden-
cję. W zjeździe wzięło udział 26 delegatów oraz goście 
honorowi: Marian Zalewski – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Brzesku, st. bryg. Dariusz Pę-
cak – Komendant Powiatowy PSP w Brzesku, Sławomir 
Paterek – Wójt Gminy Gnojnik. Uroczystym akcentem 
zjazdu było podziękowanie ustępującym długoletnim 
członkom Zarządu Gminnego: Eugeniuszowi Stochlowi 
– Komendantowi Gminnemu OSP w latach 1991-2016, 
oraz Stanisławowi Kornasiowi – członkowi zarządu, 
a w ubiegłej kadencji Przewodniczącemu Gminnej Ko-
misji Rewizyjnej. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrany 
na kadencję 2016 – 2021: Prezes – Wojciech Rzepa, 

Praca w szeregach ochotniczych straży pożarnych 
to jedna z piękniejszych i szlachetniejszych służb, jakie 
może pełnić człowiek w swoim życiu. W dniu 3 czerwca 
władze gminy Gnojnik uhonorowały dwóch zasłużonych 
strażaków ochotników – Eugeniusza Stochla z Gosprzy-
dowej i Stanisława Kornasia z Gnojnika – za wielolet-
nią i oddaną służbę w gminnych strukturach ZOSP RP.

Eugeniusz Stochel przez wiele lat pełnił rolę Komen-
danta Gminnego, niosąc pomoc oraz służąc doświad-
czeniem i wiedzą wszystkim strażakom z terenu naszej 
gminy. Stanisław Kornaś przez ostatnie lata sprawował 
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Charaktery nagrodzo-
nych strażaków kształtowały rodzime jednostki OSP, 
w szeregach których służyli od młodości. Druhowie 
przez całe życie codziennie gotowi byli nieść pomoc 
wszędzie tam, gdzie narażone było życie, zdrowie i mie-
nie ludzkie.

Emerytowani strażacy ochotnicy zostali zaproszeni 
na XVI Sesję Rady Gminy w Gnojniku. Uhonorowanie 
druhów stanowiło jeden z pierwszych punktów obrad. 
Sylwetki obu zasłużonych strażaków przedstawił Ar-
tur Seniuk, który przekazał podziękowania w imieniu 
wszystkich strażaków z terenu naszej gminy.

Następnie szczere podziękowania wraz z wyrazami 
szacunku i najgłębszego uznania za wieloletnią pracę  

Wiceprezes – Ryszard Machał, Wiceprezes – Wojciech 
Kukla, Komendant Gminny – Kazimierz Święch, Sekre-
tarz – Kamil Pawełek, Skarbnik – Jan Robak, Członek 
Prezydium – Józef Tekiela oraz Członkowie Zarządu: 
Marek Bartusiak, Jan Biernat, Tomasz Boczarski, Sta-
nisław Borek, Władysław Gnyla, Jacek Jagielski, Stani-
sław Jurkiewicz, Józef Kuras, Henryk Myszka, Maciej 
Święch, Wojciech Trepa.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP 
RP: Przewodniczący – Artur Seniuk, Wiceprzewodni-
czący – Stanisław Cebula, Sekretarz – Tadeusz Strzesak.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP: Jan Bartys, Władysław Gnyla, Józef Kuras, Ryszard 
Machał, Wojciech Rzepa, Eugeniusz Stochel, Kazimierz 
Święch.

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego do 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Wojciech 
Rzepa, Kazimierz Święch.

Zjazd Oddziału Gminnego wypracował i przyjął do 
realizacji uchwałę programową określającą sposoby re-
alizacji celów statutowych na kadencję 2016-2021.

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Gminnego dziękuje 
wszystkim członkom poprzedniego Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, którzy nie weszli w skład obecnych władz 
Związku za ich społeczną pracę na rzecz mieszkańców 
gminy Gnojnik.                                     

Wojciech Rzepa

w gminnych strukturach ZOSP RP przekazali Wójt 
Gminy Gnojnik Sławomir Paterek oraz Przewodniczący 
Rady Gminy w Gnojniku Janusz Zych. Ze strony władz 
gminy popłynęły życzenia zdrowia, szczęścia i pomyśl-
ności. Do podziękowań i życzeń dołączyli również zgro-
madzeni na sesji radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gmi-
ny. Wójt gminy Gnojnik na ręce zasłużonych strażaków 
przekazał pamiątkowe statuetki oraz podziękowania.

Uhonorowani strażacy podziękowali wójtowi gminy 
oraz radzie za przychylność i życzliwość w stosunku do 
jednostek OSP, wyrażające się w licznych dotacjach, 
finansowaniu zakupu sprzętu oraz organizacji szkoleń. 
Pan Stochel oraz pan Kornaś zaapelowali również o za-
chęcanie młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP. 
Służba ta jest bowiem najlepszą drogą do kształtowania 
charakterów młodych mieszkańców naszej gminy.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik
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To ogromny zaszczyt pełnić taką służbę
Podczas XVI sesji Rady Gminy w Gnojniku ucho-

norowany został wieloletni Komendant Gminny OSP  
Eugeniusz Stochel, który jednocześnie pożegnał się z ak-
tywną służbą.

Cofnijmy się w czasie, mamy rok 1991 zostaje Pan 
powołany na Komendanta Gminnego OSP…

Dokładnie było to 21 grudnia 1990 r. Mój wybór na 
komendanta gminnego miał miejsce po śmierci druha 
Andrzeja Basisty z Uszwi.

Na jakie przeszkody napotykał Pan w ciągu 25 lat?
Mogę stwierdzić, że od początku pełnienia funkcji 

komendanta dobrze układała się współpraca z jednost-
kami OSP z terenu gminy Gnojnik, prezesami oraz wła-
dzami gminy. Nie napotykałem na jakieś szczególne 
przeszkody, choć na pewno były pewnego rodzaju trud-
ności, z którymi trzeba się było uporać. Wspomnę tylko 
o trudnościach finansowych na budowę czy rozbudowy 
domów strażaka, przy zakupie samochodów, sprzętu 
i umundurowania itp.

Najważniejsze wydarzenia podczas sprawowania 
funkcji komendanta gminnego?

Każdy rok obfitował w wiele wydarzeń, które pozo-
stały w mojej pamięci. Trudno jest wybrać te najważ-
niejsze, choć na pewno najważniejszym mogę stwier-
dzić było kilkakrotne uczestnictwo osobiste i jednostek 
z terenu gminy w służbie porządkowej w czasie wizyt 
Papieża Jana Pawła II w Krakowie, Tarnowie i Starym 
Sączu. Uczestniczyliśmy również w służbie porządko-
wej w czasie wizyty Papieża Benedykta XI w Krakowie. 
To ogromny zaszczyt pełnić taką służbę. Niezmiernie 
ważnym dla mnie wydarzeniem był pomysł ufundowa-
nia przez strażaków gosprzydowskich dzwonu „Florian”. 
Dzięki wsparciu parafian w niespełna kilka miesięcy od 
pomysłu dokonano zakupu dzwonu, który strażacy za 
pomocą specjalnych rusztowań umieścili na szczycie 
dzwonnicy, a poświęcenia dokonał Biskup Ordynariusz 
Wiktor Skworc.

Ważnymi wydarzeniami, z którymi spotkałem się 
w każdej jednostce OSP było świętowanie jubileuszy po-
wstania, poświęceń wybudowanych lub rozbudowanych 
domów strażaka czy też poświęceń nowo zakupionych 
samochodów strażackich.

Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o zaku-
pie samochodu dla OSP w Gosprzydowej i Biesiadek 
w Niemczech dzięki bezgranicznej pomocy księdza 
Marka Prusa, który pilotował zakup samochodów. Mo-
gliśmy równocześnie nawiązać kontakt z niemieckimi 
strażakami.

Oprócz tych miłych były i takie jak: walka z żywio-
łem, ratowanie dobytków z pożarów, usuwanie skutków 

powodzi stulecia w 1997 r., skutków gradobicia wichury, 
podtopień i innych.

Ważnymi a zarazem smutnymi były chwile, gdy od-
prowadzaliśmy na „wieczną służbę” zmarłych strażaków 
m.in.: Andrzeja Basistę z Uszwi Komendanta Gminnego 
w Gnojniku, Tadeusza Cichostępskiego z Uszwi Preze-
sa Zarządu Oddziału Gminnego w Gnojniku, Michała 
Gądka naczelnika OSP Gosprzydowa, Jana Wójtowi-
cza Prezesa Zarządu Oddziału OSP Gosprzydowa, Ta-
deusza Pałkę długoletniego Prezesa Zarządu Oddziału 
OSP w Zawadzie Uszewskiej, druha Kazimierza Prusa. 
W ostatniej drodze odprowadzaliśmy na miejsce wiecz-
nego spoczynku długoletniego bardzo zasłużonego orga-
nistę Józefa Lisa. Żegnaliśmy naszego rodaka bardzo za-
angażowanego w życie parafii i straży Kazimierza Mroza 
oraz księży: Stanisława Kłóska długoletniego proboszcza 
parafii Gosprzydowa, Edwarda Szczurka również pro-
boszcza Gosprzydowej, Edwarda Włodarczyka parafia-
nina, Stanisława Prusa. Ostatnią moją posługą był udział 
w pogrzebie druha Stanisława Mitery.

Co Pan najmilej wspomina?
Wszystkie wydarzenia miło wspominam, choć każde 

z nich wiązało się z historią innej jednostki. To poprzez 
wspólne uczestnictwo tworzyliśmy jedną wielką „ro-
dzinę strażacką”.  Bardzo dobrze wspominam „opłatki 
strażackie” te dawne, na które tak licznie przychodzi-
li mieszkańcy. Miło wspominam wszystkich druhów, 
którzy w jakikolwiek sposób mnie wspierali i wspólnie 
współpracowaliśmy oraz wszystkich sympatyków straży.

Nadszedł czas strażackiej emerytury. Czym Pan 
będzie się zajmował w wolnym czasie?

Na strażackiej emeryturze jestem już od dawna. Po 
zaprzestaniu pracy zawodowej w PSP w Brzesku. Tak 
więc zaprzestanie pełnienia funkcji komendanta gminne-
go niewiele zmieni. Nie zauważyłem bym miał więcej 
wolnego czasu. Czasu nie marnuję i poświęcam go ro-
dzinie.

Nieobca jest mi praca w gospodarstwie rolnym, toteż 
staram się pomagać synowi w obrządku zwierząt domo-
wych czy w pracach w polu.

Lubię chodzić do lasu, staram się systematycznie uzu-
pełniać brakujący drzewostan poprzez sadzenie młodych 
drzewek. Tak miło popatrzeć jak rośnie młody las – za-
sadzony własnymi rękami. Nadszedł również czas zadba-
nia o zdrowie, toteż wolny czas mogę spędzić w kolej-
kach do lekarzy.

Strażakiem pozostanę jednak na zawsze.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu powodów do 

codziennej satysfakcji.
Maria Mróz

Zapraszamy sympatyków ochotniczego pożarnictwa 
na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lewniowej – 10 lipca 2016 r. 

oraz na 95-lecie OSP Zawada Uszewska – 14 sierpnia 2016 r.
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Czerwiec rozpoczął się od dwóch doniosłych jubile-
uszy. Pierwszy to 40-lecie kapłaństwa księdza probosz-
cza Jana Kudłacza. Świętowanie zapoczątkował zespół 
„Uszwianie”, ofiarowując mszę św. w intencji Jubilata, 
którą odprawił rodak ks. Łukasz Pawełek, obchodzący 
także w tym roku okrągłą, bo 5 rocznicę święceń kapłań-
skich. Zespół wypowiedział i wyśpiewał piękne życzenia 
dla obu kapłanów, a do powinszowań dołączyli się mini-
stranci, Dziewczęca Służba Maryjna, dzieci pierwszoko-
munijne oraz Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew”.

W niedzielę 5 czerwca na uroczystej sumie odprawio-
nej w intencji księdza proboszcza cała parafia dziękowała 
za jego wieloletnią posługę. Uroczystą Eucharystię wraz 
z czcigodnym Jubilatem sprawowali ks. katecheta Woj-
ciech Wątroba oraz ks. prałat Józef  Drabik – dziekan de-
kanatu brzeskiego, który odczytał dekret papieski o przy-
znaniu ks. proboszczowi tytułu Honorowego Kapelana 
Jego Świątobliwości. Po mszy św. ks. Jubilat przyjął 
gratulacje od Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, para-

Czerwcowe Jubileusze w Uszwi

fialnego oddziału Caritas, młodzieży, Stowarzyszenia 
„Wieś naszych marzeń” oraz Wójta Gminy Gnojnik Sła-
womira Paterka. Nie zabrakło także życzeń wyśpiewa-
nych przez ludowy zespół „Uszwianie”. Ks. Jubilat po-
dziękował parafianom za pamięć, modlitwę i życzliwość.

Kolejna niedziela to świętowanie 50 rocznicy przy-
bycia do naszej miejscowości sióstr ze zgromadzenia 
św. Józefa. Uroczystą mszę św. sprawowali ksiądz pro-
boszcz Jan Kudłacz, ksiądz kanonik Jerzy Rudnik oraz 
rodacy ojciec Jan Smaluch, ks. Łukasz Pawełek oraz ks. 
Waldemar Wołek. Czcigodne Siostry otrzymały podzię-
kowania i życzenia od ks. proboszcza, Rady Parafialnej, 
Akcji Katolickiej, Modlitewnej Grupy Św. Józefa, Sto-
warzyszeń „Łączy nas Uszew” i „Wieś naszych marzeń”, 
młodzieży, Dziewczęcej Służby Maryjnej, liturgicznej 
służby ołtarza oraz ludowego zespołu „Uszwianie”.

Niech Pan Jezus błogosławi wszystkim Jubilatom 
i zachowa ich w zdrowiu na długie lata.

Lucyna Wnęk
Fot: Monika Zych, Janusz Legutko
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Ich dwoje a jeden świat przez 70 lat

Seniorzy UTW GLOBUS radośni i pełni energii

Mówi się, że maj nie jest dobrym czasem na ślub. Lu-
dowe wierzenia podają wiele powodów, dla których war-
to szczególnie zadbać o literkę „r” w nazwie „ślubnego” 
miesiąca.  Tymczasem Maria i Piotr Święchowie właśnie 
22 maja br. obchodzili kamienny jubileusz małżeński. 
Jubilaci przekroczyli już 90 lat 
i całe życie mieszkają w Gnoj-
niku. Ich historia, jakże inna od 
współczesnych love story, za-
sługuje na uwagę. Oboje jako 
nastolatkowie byli świadkami 
dramatów II wojny światowej, 
sami ciężko pracowali w oko-
pach. Gdy zmarła mama Piotra, 
postanowiono znaleźć mu żonę. 
Najlepszą partią okazała się wła-
śnie Maria. Przy zmowach byli 
przyjaciele rodzin, którzy, zgod-
nie ze zwyczajem, targowali 
się o wiano. Narzeczeństwo nie 
trwało długo – jakieś trzy, czte-
ry miesiące. To nie było szaleń-
stwo pierwszego wejrzenia. Nie 
było strzały Amora, a jednak … 
Oświadczyny, na które ogrom-
ny wpływ miały rodziny pani 
młodej i pana młodego przy-
pieczętowane zostały przysięgą 
małżeńską. Było skromniutkie 
przyjęcie weselne. No i zaczęła się harówka na ponad 
3-hektarowym gospodarstwie. Wnet kolejno na świat 
przychodziły dzieci. Pan Piotr musiał iść do pracy, bo 
z rolnictwa nijak nie można było utrzymać piątki dzieci. 
Dziś kobiety i mężczyźni rywalizują o równouprawnie-
nie, a my zawsze staraliśmy się być sobie pomocni, wza-
jemnie zrozumieć się i szanować. Mój mąż nigdy mnie 
nie zawiódł – mówi pani Maria.

Na pytanie, kto najszybciej rozwiązuje konfliktowe 
sytuacje, pan Piotr z uśmiechem odpowiada: Jak w każ-
dym małżeństwie tak i u nas panują konfliktowe sytuacje, 
które najprędzej rozładowuje żona. Przy dobrej kobiecie 
życie nie boli. Charaktery mamy odmienne, ja bardziej 

impulsywny, a żona małomówna i wyrozumiała. Może 
dlatego idziemy przez życie razem. Już tyle lat pchamy 
ten wózek.  Czasami coś się zepsuje, naprawiamy i je-
dziemy dalej.  

Zapytani o najtrudniejsze sytuacje życiowe odparli – 
Różnie to bywało, najgorzej było 
wtedy, gdy mąż miał wypadek 
w pracy, ale też ostatnie lato nie 
było dla nas wszystkich przy-
chylne. Spowodowane to było 
moją chorobą i długim pobytem 
w szpitalu. Widziało się, że już 
będzie ze mną koniec. Widać, że 
tam u góry jeszcze mnie nie po-
trzebują – dodaje pani Maria. 

Jubilatka każdą wolną chwi-
lę poświęca dbaniu o czystość 
w zagrodzie i pielęgnowaniu 
przydomowego ogródka, który 
jest jej pasją. Z kolei pan Piotr 
w wolnych chwilach majsterku-
je. Nie lubią marnować czasu. 
Nie mają zbyt wiele wymagań 
wobec życia. Ich największym 
szczęściem są dzieci i wiara. 
To ona dodaje im sił do ży-
cia w zdrowiu i w chorobie, 
w szczęściu i nieszczęściu. Za-
cni Jubilaci doczekali się 12 

wnuków i 8 prawnuków.  Oboje się tylko dziwią, jak 
te siedemdziesiąt wspólnie przeżytych lat szybko prze-
leciało. To jakby ktoś otworzył i zamknął drzwi. Tam 
i z powrotem!

Zapytani o wskazówki dla tych ludzi, którzy mają 
problemy małżeńskie, uśmiechają się do siebie.  Pani 
Maria zaś bez wahania odpowiada. Gdy się podjęło de-
cyzję o wspólnym życiu,  trzeba dużo rozmawiać, modlić 
się i walczyć o wiarę, a żyć warto dla Boga. 

Korzystając z okazji, życzę Państwu zdrowia, wspa-
niałej i mądrej miłości, wiele radości i spokoju na dalsze 
lata. GRATULUJĘ JUBILEUSZU! 

Zwierzeń wysłuchała Helena Święch

Wiosenny nastrój i piękna różnorodna zieleń budzą-
cej się do życia przyrody sprawiają że sympatycy UTW 
GLOBUS spędzają aktywnie i zdrowo swój wolny czas. 
W połowie kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu, 
który pozwala na luźne i wesołe spotkania członków 
i sympatyków uniwersytetu trzeciego wieku. Swoje 
manualne i twórcze talenty będziemy odkrywać robiąc 
kwiaty i bukiety z krepiny, będą również zajęcia, pod-
czas których uczestniczki wykażą się swoją pomysłowo-
ścią i wyobraźnią przy dekoracji świeczników czy szka-
tułek na biżuterię i nie tylko.

Ciepła i wiosenna aura sprzyja wspaniałym wyjaz-
dom np. na Termy Bania do Białki Tatrzańskiej, gdzie 
podczas pobytu w basenach mogliśmy podziwiać uro-
czo ośnieżone szczyty polskich Tatr. Wyjeżdżamy także  
na wody mineralno-siarkowe do Solca-Zdroju, które 
mają korzystny wpływ na poprawę kondycji ruchowej 
naszych organizmów. Korzystanie z tylu atrakcji i mi-
łych przeżyć możliwe jest dzięki dofinansowaniu na-
szego projektu przez Urząd Gminy w Gnojniku, za co 
wszyscy uczestnicy są bardzo wdzięczni.

Halina Krakowska, Prezes Stowarzyszenia
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Od 12 do 14 maja 2016 r. w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyły się 5. Kon-
frontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży pod nazwą TE-
ATRALNE LUSTRA. 
Jest to projekt teatralno-
-edukacyjny, którego ce-
lem jest popularyzowanie 
i wspieranie teatralnej 
twórczości dzieci i mło-
dzieży oraz inspirowanie 
instruktorów teatralnych do 
poszukiwań nowych form 
pracy artystycznej i eduka-
cyjnej.

Podczas tegorocz-
nych Konfrontacji za-
prezentowały się dwa-
dzieścia cztery zespoły 
teatralne, działające na 
terenie subregionu tar-
nowskiego. Przed jury 
wystąpiło wielu mło-
dych artystów, którzy 
zaprezentowali orygi-
nalne, sceniczne spek-
takle. 

Wszystkie insce-
nizacje recenzował 
Zespół Konsultantów 
w składzie: Ewa Cypcarz-Bogucka – aktorka, 
Jacek Milczanowski – aktor, reżyser i scenarzysta oraz 
Bogdan Słomiński – aktor i przyznał nagrody i wyróż-
nienia I i II stopnia. Podsumowując konfrontacje, dzię-
kował wszystkim wykonawcom za „różnorodne i cie-
kawie skomponowane w przestrzeni spektakle, dobrze 

9 czerwca 2016 roku na hali sportowej przy PG 
w Czchowie zorganizowano IV Spartakiadę Osób Nie-
pełnosprawnych. Do wspólnej sportowej zabawy przy-
stąpiły osoby niepełnosprawne, podopieczni pobliskich 
ośrodków.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Do-
broczynne „Iskierka Nadziei”. Spartakiada obejmowa-
ła konkurencje sportowe a przerywnikiem były wystę-
py formacji tanecznych: „Błysk” z Centrum Kultury 
w Gnojniku oraz „Hop Dance” i „Hop Dance Junior” 
z Brzeska. Na zakończenie wszyscy zatańczyli „Waka 
Waka” pod przewodnictwem tancerki Marty Kremer. 

12 czerwca bieżącego roku „Błysk” tańczył na sce-
nie Centrum Kultury w Libiążu podczas Gali Tanecznej 
„ALOHA” pod tytułem „Wakacyjna wyspa” zorganizo-

Młodzi aktorzy docenieni!

Błyszczały w Czchowie 
i w Libiążu

dobraną muzykę, niesamowity nastrój wspierany ciszą, 
światłem i rytmem”.

Rozdanie nagród od-
było się w trzecim dniu 
przesłuchań konkurso-
wych podczas oficjalnego 
zakończenia Konfron-
tacji. Zgodnie z pro-
tokołem jury w kręgu 
nagrodzonych znala-
zły się m.in. dwie gru-
py teatralne z Centrum 
Kultury w Gnojniku: 
„Dworzanie” ze świe-
tlicy w Gnojniku oraz 
zespół teatralny „I to 

i owo” ze świetlicy w Lew-
niowej. Grupa z Gnojnika 
pod kierownictwem Heleny 
Święch przygotowała bajkę 
pt. „W królestwie grzybów”, 
natomiast dzieci z Lewnio-
wej przedstawiły „Bal w po-
koiku lal” a przygotowała je 
Bogumiła Sacha.   

Warto dodać, że „Teatral-
ne Lustra” organizowane są 
przez Małopolskie Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu – biuro organizacyjne 

w Tarnowie przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Brzesku. To niezwykłe wydarze-
nie honorowym patronatem objęli Andrzej Potępa – Sta-
rosta Brzeski i Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska.                                  

Helena Święch

wanej przez Studio Tańca Marty Kremer. W imprezie 
udział wzięło blisko 300 tancerzy. 

Oba nagrania można zobaczyć na Facebooku.
Helena Święch

Awantura o borowika

Taneczna integracja

Gwiazdy z pokoiku lal
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Na trampolinie sukcesu

Tradycje przywołane

Gnojniccy tancerze w Szczurowej

W przedostatni majowy weekend, od 
piątku do niedzieli realizowana była naj-
większa impreza folklorystyczna w regio-
nie tarnowskim i jedna z najważniejszych 
w Małopolsce. To właśnie w szczurow-
skim Parku Kępińskich rozbrzmiewały po-
leczki, krakowiaki, sztajery, przy których 
można było potańczyć i pośpiewać.  Była 
to już 34. edycja „Krakowskiego Wian-
ka” – Przeglądu Zespołów Regionalnych, 
Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup 
Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych 
im. Jędrzeja Cierniaka, który wpisał się 
już w karty historii. Przez trzy dni Komi-
sja Artystyczna obejrzała 74 prezentacje 
konkursowe, w których uczestniczyło 600 
wykonawców z 6 małopolskich powiatów: 
brzeskiego, bocheńskiego, chrzanowskie-
go, krakowskiego, myślenickiego i tarnow-
skiego. W tym wspaniałym kręgu znaleźli 
się również Grupa Regionalna z Gnojnika 
z widowiskiem pt. „Wyskubek” w reży-
serii Heleny Święch, instruktor świetlicy 
przy Centrum Kultury w Gnojniku oraz 
instrumentalista ludowy – Tadeusz Wąs 
z Gnojnika, grający na ponad stuletniej, 
drewnianej heligonce. Perły rodzimych 
tradycji zawartych w scenicznych prezen-
tacjach, tańcu, śpiewie, muzyce i dawno 
już zapomnianych zwyczajach i obrzędach 
ludowych oceniała Komisja Artystyczna 
w składzie: etnomuzykolog - Aleksandra 
Szurmiak-Bogucka, choreograf – Wiesła-
wa Hazuka, muzyk – Jadwiga Adamczyk 
oraz etnograf – Benedykt Kafel. Z przyjemnością prze-
kazujemy miłą informację, że jury konkursowe doceniło 
pracę Grupy Regionalnej z Gnojnika, przyznając jej II 
miejsce Tym samym pozwoliło im rozwinąć skrzydła na 
Małopolskim Przeglądzie Obrzędów, Obyczajów i Zwy-
czajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY w Łużnej, 
gdzie najlepsze zespoły będą kwalifikowane na Między-
wojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Jesteśmy dumni z tego, że 
w otoczeniu laureatów znalazł się również heligonista 
z Gnojnika. Zdobywca II miejsca urzekł komisję cha-
rakterystycznym stylem i sposobem grania. Wyróżnie-
ni laureaci reprezentowali Centrum Kultury w Gnojni-
ku. Uroczyste odczytanie protokołu nastąpiło 22 maja 
2016 roku na deskach sceny w Szczurowej. Nagrody 
i dyplomy wręczali: Starosta Powiatu Brzeskiego An-
drzej Potępa, Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski 
i Małgorzata Kalarus Zastępca Dyrektora Małopolskiego 
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, który rok 
rocznie jest organizatorem tej znakomitej imprezy folk-
lorystycznej. „Krakowski Wianek” jest punktem porów-
nania twórczego ruchu ludowego. Ma też duży wpływ 
na rozwój poziomu artystycznego folkloru poszczegól-

nych regionów. Pobudza sympatię, zapał i chęć do wal-
ki o krystaliczność muzycznych i obrzędowych tradycji 
naszych ojców.

Każda doceniona praca jest sukcesem. Dodaje pew-
ności, że warto rozwijać głęboko skrywane pasje, 
a zwycięstwo ma niezwykły smak – zapewnia Grupa 
Regionalna z Gnojnika. W jej składzie są osoby, przed 
którymi chylę czoło: Beata Zając, Ewelina Krakowska, 
Bernadeta Trojanowska, Ewa Wiśniowska, Agata Kor-
naś-Święch,  Franciszka Hołyst, Jadwiga Mrozowska, 
Juliusz Skirło, Hubert Skirło, Wiesław Porwisz, Paweł 
Strzesak, Adam Garbacz, Tadeusz Wąs, Stanisław Wi-
śniowski, Jan Mitera, Ryszard Wolak, Krzysztof Jewuła, 
Piotr Styrna, Piotr Turek. Dziękuję Wam Wszystkim, 
Kochani, przede wszystkim za radosne chwile, które 
mi podarowaliście podczas prób. Dla takich chwil war-
to żyć! Za życzliwość, wsparcie i pomoc przy realizacji 
widowiska dziękuję pani sołtys Annie Stolarczyk i Ma-
rzenie Garbacz. Wyrazy wdzięczności kieruję do pani 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła 
II w Gnojniku Ewy Prus za użyczenie rekwizytów z Izby 
Regionalnej oraz do pana wójta Sławomira Paterka za 
udostępnienie sali w Domu Strażaka.      Helena Święch
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Piknik rodzinny w Lewniowej

Na świetlicy dzieci się nie nudzą

12 czerwca w niedzielę Szkoła w Lewniowej zapro-
siła mieszkańców do aktywnego spędzenia popołudnia. 
Plac przed budynkiem Domu Strażaka zapełnił się przy-
byłymi dziećmi, które przyprowadziły nie tylko swoich 
rodziców, ale także wujków i dziadków. Imprezę otwo-
rzył dyrektor szkoły Zbigniew Stanuszek, który powitał 
przybyłych gości, w tym wójta gminy Sławomira Pater-
ka, przewodniczącego Rady Gminy Janusza Zycha, rad-
nych Danutę Sachę i Andrzeja Zelka oraz wszystkich, 
którzy tego dnia zechcieli wziąć udział w pikniku. Dy-
rektor dziękując za zaangażowanie i pomoc w organiza-
cji pikniku, zapewnił, że nie zabraknie dobrej zabawy, 
zdrowej rywalizacji i pozytywnych emocji. Pokryciem 
tych słów były występy dzieci z poszczególnych klas. 
Gdy na scenie pojawili się najmłodsi, rozszalały się fle-
sze aparatów, bo uchwycić na zdjęciu pełnego energii 
przedszkolaka, nie jest zadaniem łatwym. Tego dnia mo-
gliśmy oglądać bajki te dobrze nam znane, jak również 
w nowoczesnej wersji, podziwiać gościnny występ che-
erleaderek, a z gimnazjalistami zatańczyć taniec belgij-
ski. Na najmłodszych czekało mini wesołe miasteczko 
oraz panie z farbkami, które zamieniały twarze milusiń-
skich w barwne motyle. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Organizato-
rzy pomyśleli również o miłośnikach sportu. Na boisku 
sportowym rozegrany został mecz pomiędzy młodzieżą 
a zawodnikami 30+. W tym czasie przed sceną pełne po-
mysłów animatorki zabawiały tych, którzy nie byli za-
interesowani wydarzeniami na murawie. Gdy u nas za-
bawa w pełni się rozkręcała, piłkarze reprezentacji Pol-
ski rozgrzewali się przed swoim pierwszym meczem na 
Mistrzostwach Europy. Zwycięstwo biało-czerwonych 

mogliśmy śledzić dzięki specjalnie przygotowanemu te-
lebimowi. Piknik rodzinny, któremu cały czas towarzy-
szyła słoneczna pogoda i dobra zabawa, zakończył się 
dyskoteką. 

Katarzyna Konicz
Szczególne podziękowania składam paniom:  

A. Konstanty, M. Zelek, U. Wiśniowskiej, J. Pasek,  
M. Niedziocha, B. Sacha i I. Sowa, które zainspirowa-
ły to przedsięwzięcie, przygotowały nagrody i obsłu-
giwały stoiska w trakcie pikniku. Dziękuję wszystkim 
rodzicom, którzy pomagali w organizacji, a swoją pra-
cą i obecnością wspierali całą imprezę, a zwłaszcza pa-
niom: A. Myszce, M. Sysło, E. Bereta, S. Gawęckiej, 
W. Adamik, K. Wąs. Paniom: K. Gawęckiej i K. Gnyli 
dziękuję za prowadzenie zabaw animacyjnych dla dzie-
ci i bezpłatne wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych. 
Słowa podziękowania kieruję do pani Justyny Kupiec 
i pani Ewy Świerczek oraz OSP w Lewniowej za wypo-
życzenie sprzętu nagłaśniającego, sceny, ławek, stołów, 
parasoli, a uczniom szkoły i młodzieży oraz rodzicom za 
przygotowanie miejsc dla gości. Społeczności szkolnej 
dziękuję za odpowiednie zachowanie i piękny występ 
artystyczny. 

Zbigniew Stanuszek 

Sponsorzy imprezy: Rada Sołecka w Lewniowej, 
GOPS w Gnojniku, Marta i Andrzej Zelkowie, Ma-
riusz Gagatek, Ryszard Gnela, Katarzyna Gnyla, Maria 
i Krzysztof Wójsowie, Marta i Piotr Pawełkowie, Tomasz 
Tarczoń, Edward Biel, Wacław Jawor, Danuta Sacha, Syl-
wia Malinowska, Urszula Musiał, Radio RDN Małopol-
ska, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.

Nie ma dnia, aby coś nie działo się na świetlicy 
w Biesiadkach. Można stwierdzić, że świetlica „żyje” na 
pełnych obrotach. Poniedziałek i wtorek to dla dzieci dni 
pod znakiem gitary, bo to właśnie wtedy udzielane są 
lekcje gry na tym instrumencie.  Nie nudzą się dzieci, ale 
na nudę nie mogą narzekać także dorośli, ponieważ rów-
nież we wtorek, odbywają się spotkania bardzo aktyw-
nych seniorek z naszej miejscowości, gdzie śmiechom 
i pogaduchom nie ma końca. Na spotkania przychodzą 
także młodsze panie, oczywiście przed zajęciami zum-
by, która odbywa się w godzinach wieczornych. Środek 
tygodnia jest szczególnie poświęcony dzieciom, które 
zaraz po skończonych lekcjach, żwawym krokiem zmie-
rzają w stronę domu ludowego. Oczywiście obowiązki 
przede wszystkim, dlatego jeszcze zanim zaczynamy 
zabawę, wspólnie odrabiamy lekcje. Zabawy trwają do 
momentu, gdy wybije godzina piętnasta, a wraz z nią 
rozpoczynamy nasze cotygodniowe śpiewy, które są 
zarazem próbami chóru, działającego przy świetlicy. 

Warto tu zaznaczyć, że dzieci mają już za sobą pierw-
sze występy i scena im nie straszna. Ostatnio nawet chór 
uświetnił uroczystość ślubną córki naszego pana sołtysa. 
W czwartek świetlica rozpoczyna swój dzień pytaniem 
„How are you?” i mimo że za każdym razem odpowiedź 
jest krótka i dosadna „I'm fine”, to zajęcia angielskie-
go ze wspaniałą panią Lidką płyną szybko, intensywnie 
i w bardzo dobrej atmosferze. Piątek to dzień poświę-
cony zespołowi „Ilios” oraz nauce gry na instrumentach 
dętych. Młodzi muzycy występują często i bardzo chęt-
nie. Ostatnio gościli w Gwoźdźcu, gdzie koncertowali na 
IV festynie tematycznym. Mimo że świetlica na każdy 
dzień ma przypisane poszczególne zajęcia, nie brakuje 
także zajęć bonusowych, a w skład nich wchodzą zajęcia 
plastyczne i od niedawna zajęcia taneczne, w szczegól-
ności ćwiczenia na rytmikę. 

Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej  
świetlicy. 

Ewa Strzesak



WIEŚCI GMINNE

21

maj - czerwiecNr 3 (123) 16

Powiatówka doczekała się remontu

„Vesna” przekazuje wartości ekologiczne przedszkolakom

Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Gnojnik 
już od kilku lat zajmuje priorytetowe miejsce w planie 
corocznych inwestycji. Trasy przebiegające przez naszą 
gminę znajdują się we władaniu nie tylko władz lokal-
nych, ale również powiatowych i centralnych. Dzięki do-
brej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku 
w bieżącym roku udało się doprowadzić do remontu dro-
gi powiatowej Gnojnik – Gosprzydowa – Lipnica Muro-
wana. Trasa ta szczególnie leży na sercu władzom gminy 
z uwagi na znaczne natężenie ruchu oraz spore zniszcze-
nie nawierzchni asfaltowej. Droga służy bowiem nie 
tylko mieszkańcom Gosprzydowej, ale również osobom 
przemieszczającym się od Brzeska czy Krakowa w stro-
nę południowych części powiatu bocheńskiego oraz da-
lej do powiatu limanowskiego. Bezpieczeństwo pieszych 
użytkowników drogi w Gosprzydowej jest ważne, biorąc 
pod uwagę fakt bezpośredniego zlokalizowania wzdłuż 
trasy kościoła parafialnego, szkoły, remizy i stadionu. 

Środki na odbudowę drogi powiatowej udało się po-
zyskać z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pozyskanie 
funduszy z programów rządowych nie jest łatwe. Tym 
bardziej cieszy fakt, że lokalnym władzom udało się 
pozyskać fundusze na remont istotnej dla naszego re-
gionu trasy. Dokumentację robót w Gosprzydowej oraz 

wniosek o wsparcie finansowe wykonał Urząd Gminy 
Gnojnik, zaś Starostwo Powiatowe złożyło otrzymane 
dokumenty, a następnie – po pozytywnej ocenie wniosku 
– otrzymało środki finansowe. Prace pochłoną przeszło 
pięć milionów złotych, z czego 800 tys. zł pochodzić bę-
dzie z budżetu Gminy Gnojnik.

Prace w Gosprzydowej trwają już od kwietnia. 
W efekcie końcowym droga powiatowa Gnojnik-Go-
sprzydowa-Lipnica Murowana otrzyma: nową na-
wierzchnię jezdni na odcinku czterech kilometrów, 
dwukilometrowy ciąg pieszo-rowerowy, oznakowanie 
poziome i pionowe, odwodnienie (tam, gdzie zachodzi 
potrzeba) oraz przebudowaną zatokę autobusową.

Utrudnienia potrwają jeszcze kilka miesięcy, a za wy-
rozumiałość i cierpliwość serdecznie dziękuję.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik

Uczymy się ekologii

Od połowy maja trwały warsztaty edukacji ekologicz-
nej prowadzone przez Stowarzyszenie „Vesna” w przed-
szkolach w: Gnojniku, Uszwi, Biesiadkach, Tymowej, 
Lewniowej i Gosprzydowej. Celem warsztatów było 
zachęcenie dzieci przedszkolnych do ochrony wody, po-
wietrza i selektywnej zbiórki odpadów, zapoznanie ich 
z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej gospo-
darki odpadami oraz zachęcenie do kreatywnego wyko-
rzystywania śmieci w tzw. „domowym recyklingu”.

W ramach edukacji ekologicznej dotyczącej pro-
blematyki ochrony wód prowadzone były warsztaty 
„Oczyszczamy wodę”. Na warsztatach dzieci rozwijały 
umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń 
związanych z oczyszczaniem wody, uczyły się wykony-
wać „filtr” do wody, dowiadywały się jakie znaczenie 
ma woda dla życia i zdrowia oraz dla przyrody. Kolej-
ny warsztat edukacyjny to „Eko-sztuka, czyli „coś z ni-
czego”, gdzie przedszkolaki poznały znaczenia słów: 
„recycling”, „segregacja śmieci”, „surowce wtórne”, 
uczyły się oszczędności i poznały skutki braku odpowie-
dzialności za wytwarzane przez nas odpady. Z różnych 
materiałów i odpadów: plastikowych butelek o różnych 
wielkościach i kształtach, kubeczków, opakowaniach 
po jogurtach, serkach, rureczek, nakrętek, kapsli, folii, 
gazet dzieci wykonywały nowe przedmioty – biżuterię 
i instrumenty muzyczne. W ramach warsztatu „Eko-mo-
da malucha” dzieci utrwalały znaczenia poznanych słów 
oraz wykonywały eko-kostiumy z różnych materiałów 

odpadowych, nadających się do powtórnego użycia.
W ramach zajęć dotyczących problematyki ochrony 

zieleni naszej przyrody uczestnicy projektu mieli zajęcia 
praktyczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej: przeszli 
Ścieżką Edukacji Ekologicznej, przy pomocy niezbęd-
nych narzędzi posadzili w ogródku skrzata rośliny owo-
cowe i ozdobne. A następnie oznaczyli je specjalnymi 
tablicami z nazwami roślin.

Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowane 
instruktorki. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych były pro-
wadzone przez Stowarzyszenie „Vesna” w ramach pro-
jektu „ Edukacja ekologiczna przedszkolaków i rozwój 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Gnojniku” finansowa-
nego przez WFOŚiGW w Krakowie. 

Angelika Wrona, Koordynator projektu
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Co słychać w gminie?
Wraz z nadejściem wiosny w Zawadzie Uszewskiej 

rozpoczęły się prace związane z wykonaniem odprowa-
dzenia wód opadowych przy drodze gminnej „Zagonio-
wa”. Inwestycja została właśnie zakończona, a jej całko-
wity koszt zamknął się w kwocie 73,5 tys. zł. 

***
Na przełomie czerwca i lipca rozpoczną się na te-

renie naszej gminy prace związane z odbudową dróg 
gminnych po intensywnych opadach deszczu oraz re-
kultywacją dróg transportu rolnego. Utrudnień należy 
się spodziewać na następujących drogach: Lewniowa 
„Tworkowa”, Uszew „Skotnica Strońska” oraz Gosprzy-
dowa „Granice Tymowskie”. Przewidywany koszt mo-
dernizacji tych dróg to – zgodnie z przetargiem – ponad 
500 tys. zł. Rekultywacja obejmie natomiast dwie drogi 
w Gnojniku „Granice Lewniowskie”, „Wisowa w stronę 
Chudoby” oraz drogę w Lewniowej „Granice do łąk”. 
Na prace na tych drogach pozyskano kwotę w wysoko-
ści blisko 39 tys. zł, a pozostałe środki zagwarantowane 
zostały w budżecie poszczególnych sołectw z funduszu 
sołeckiego.

***
Wójt gminy Gnojnik ogłosił przetarg nieograniczony 

na realizację zadania p.n. „Odbudowa dróg gminnych 
po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych 
i powodzi w 2010 roku oraz po wystąpieniu intensyw-
nych opadów atmosferycznych w 2013 i 2014 roku”. 
Modernizacja obejmować będzie trzy odcinki dróg 
w Gosprzydowej, Lewniowej i Uszwi.

 
***

W centrach każdej miejscowości naszej gminy za-
montowano tablice informacyjne o treści ekologicznej, 
mające na celu promowanie zasad właściwego postę-
powania z odpadami komunalnymi oraz kształtowanie 
postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Gnoj-
nik. Tablice służyć będą również do zamieszczania bie-
żących informacji dotyczących sołectwa i gminy. Koszt 
wykonania i montażu siedmiu tablic wyniósł 15 tys. zł.

***
12 maja br. w Domu Strażaka w Gnojniku gościli 

radni powiatu brzeskiego, zamykając tym samym cykl 
sesji wyjazdowych. Na spotkanie przybyły również wła-
dze naszej gminy: wójt, radni i sołtysi. Na wstępie wójt 
Sławomir Paterek zaprezentował gminę Gnojnik – opo-
wiedział o planach inwestycyjnych, wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych przewidzianych na najbliższy rok. 
Następnie, radni i sołtysi reprezentujący gminę Gnojnik 
zadawali pytania w sprawie remontu dróg powiatowych, 
które przebiegają przez naszą małą ojczyznę. Poruszo-
no także tematy ważne dla całego powiatu, takie jak na 
przykład zjazd z autostrady. Na zakończenie starosta  
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brzeski podziękował wójtowi, pracownikom Urzędu 
Gminy oraz radnym za dobrą współpracę.

***
Dobiega końca kolejna edycja projektu „Już pły-

wam”, dzięki któremu w bieżącym roku z zajęć na ba-
senie w Bochni skorzystało 108 uczniów z terenu naszej 
gminy. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego. Kwota dotacji 
to 9 500 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 28 704 zł.

 
***

Trwa współpraca Gminy Gnojnik z Zakładem Kar-
nym w Nowym Wiśniczu, dzięki której na terenie na-
szej gminy bezpłatnie pracuje grupa siedmiu peniten-
cjariuszy. W maju i czerwcu penitencjariusze wykony-
wali m.in. następujące prace: modernizacja placu przy 
Ośrodku Zdrowia w Uszwi (demontaż ogrodzenia, 
montaż koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz ba-
riery ochronnej), remont pomieszczeń kuchni i jadalni 
w szkole w Lewniowej, wykonanie umocnień skarp przy 
drogach gminnych, wykaszanie parku, montaż znaków 
drogowych.

***
Rozpoczął się remont dachu na budynku Domu Stra-

żaka w Zawadzie Uszewskiej, którego koszt wyniesie 
około 40 tys. zł. Prace potrwają do końca lipca. W tym 
czasie, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, zamknięty bę-
dzie plac zabaw przy budynku. Za utrudnienia przepra-
szamy. 
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