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Ostatnie tygodnie były czasem wytężonej pracy OSP 
z naszego terenu. Strażacy przygotowywali się bowiem 
do zawodów sportowo-pożarniczych w Lewniowej oraz 
jubileuszu 95-lecia OSP Zawada Uszewska. Imprez 
w harmonogramie naszych strażaków-ochotników nie ma 
zbyt wielu. Kartki w kalendarzach druhów zapisują się 
natomiast bardzo często niespodziewanymi akcjami ra-
towniczymi, na które spieszą, nie zważając na swoje pla-
ny czy aktualnie wykonywane zajęcia. Wiosenne wezbra-
nia rzek, letnie pożary, nagminne wypadki na ruchliwej 
drodze krajowej – służba strażaków trwa 365 dni w roku. 
I nawet doniosłe wydarzenia, takie jak na przykład tego-
roczne Światowe Dni Młodzieży, dla druhów są czasem 
intensywnej pracy. Okres wizyty Ojca Św. oraz milionów 
pielgrzymów stanowił test gotowości i niezawodności dla 
służb bezpieczeństwa. Egzamin ten nasi druhowie zdali 
na 5+. Nie tylko służyli pielgrzymom na terenie gminy, 
ale również zabezpieczali uroczystości w Brzegach.

Ponadto strażacy towarzyszą nam również w różnych 
gminnych, czy parafialnych uroczystościach. Służba 
jednostek OSP o charakterze reprezentacyjnym na stałe 
wpisała się w krajobraz życia społeczno-kulturalno-reli-
gijnego gminy.

W związku z powyższym pragnę na łamach naszego 
gminnego czasopisma wyrazić serdeczne podziękowania 
oraz nieskrywany podziw dla pracy naszych strażaków-
-ochotników. Wasza służba wymaga poświęcenia czasu 
oraz energii, które w dzisiejszych, zabieganych czasach, 
stają się dobrem deficytowym. Dziękuję, że jesteście go-
towi przybyć na każde wezwanie – nie tylko mieszkań-
ców będących w niebezpieczeństwie, ale także jednostek 
samorządowych, sołectw, placówek oświatowych, nie-
rzadko korzystających z Waszej życzliwości.

Ze swojej strony pragnę zapewnić, że Gmina Gnojnik 
będzie zawsze z otwartością i życzliwością odpowiada-
ła na problemy i potrzeby jednostek OSP. W pierwszej 
połowie bieżącego roku na funkcjonowanie straży prze-
znaczono środki z budżetu Gminy w wysokości ponad  
32 tys. zł. Oprócz bieżących wydatków, takich jak zakup 
paliwa, energii elektrycznej, spora część środków (blisko 
7 tys. zł) została przekazana na remonty samochodów 
strażackich czy przeglądy serwisowe sprzętu. Ponadto 
OSP Biesiadki otrzymało dotację na zakup hełmów, ko-
miniarek i ubrań strażackich, a druhowie z Gosprzydowej, 
Lewniowej i Zawady Uszewskiej wzbogacili się o nowe 

OSP na najwyższym poziomie
mundury. Kwestią niezwykle ważną jest zapewnienie jak 
największego bezpieczeństwa strażaków, niejednokrotnie 
narażających swoje zdrowie i życie. Służyć temu mają nie 
tylko zakupy nowego sprzętu (m.in. szelki bezpieczeństwa 
i sygnalizator bezruchu dla OSP Uszew), ale również fi-
nansowanie niezbędnych badań lekarskich (ponad 5 tys. 
zł). Wśród większych wydatków majątkowych wspomnę 
zakup pralki dla OSP Gnojnik ze środków wiejskich, ze-
stawu medycznego dla Lewniowej, drabiny nasadkowej 
i wspornika progowego do zestawu hydraulicznego dla 
uszewskich druhów oraz pompy głębinowej dla jednostki 
z Zawady Uszewskiej (łącznie ponad 8 tys. zł).

Będąc w temacie bezpieczeństwa, chciałbym przypo-
mnieć mieszkańcom o systemie sms-owego ostrzegania 
o zagrożeniach, który funkcjonuje w naszej gminie od 
2011 roku. Zachęcam do logowania się w tym systemie, 
który daje możliwość szybkiego poinformowania m.in. 
o zagrożeniach naturalnych, awariach sieci energetycz-
nych, gazowniczych i wodociągowych, wypadkach ko-
munikacyjnych, wspierając tym samym pracę naszych 
strażaków-ochotników oraz innych służb publicznych. 
W chwili pojawienia się niebezpieczeństwa do miesz-
kańców zalogowanych w systemie gminne centrum za-
rządzania kryzysowego rozsyła komunikat ostrzegawczy, 
dotyczący rodzaju i rozmiaru zagrożenia oraz terytorium 
jego wystąpienia.

Swój numer do systemu można dodać za darmo, a re-
jestracja trwa zaledwie kilka minut. Aby tego dokonać, 
należy wejść na stronę internetową www.gnojnik.pl, 
a następnie w menu po prawie stronie odszukać przycisk 
SMS-owy System Ostrzegania. Wysyłane wiadomości 
z systemu są bezpłatne dla mieszkańca.

W chwili obecnej w systemie zalogowanych jest około 
800 numerów. Ta liczba niewątpliwie cieszy i daje nadzie-
ję na wymierną poprawę bezpieczeństwa tych ośmiuset 
mieszkańców w sytuacji pojawienia się zagrożenia. Jesz-
cze raz pragnę zaznaczyć, że system sms-owego powia-
damiania nie został stworzony tylko i wyłącznie dla osób 
zagrożonych tak częstymi w naszej gminie powodziami. 
W obliczu coraz to nowych zagrożeń, anomalii pogodo-
wych, czy nawet aktów terrorystycznych, konieczne jest 
szukanie nowych kanałów komunikacji, tak by ważną in-
formację otrzymać ze sprawdzonego źródła, jak najszyb-
ciej i w możliwie najprostszy sposób.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik 

Każdemu z nas zdarza się „bujać 
w obłokach” wówczas bowiem 
choć na chwilę odrywamy się od 
codziennych obowiązków i zmar-
twień. Mijające wakacje dawały 
nam ku temu dużo sposobności. 
Przeprowadzone imprezy ple-
nerowe o charakterze kulturalno 

-rozrywkowo-sportowym dostarczyły niejednemu dużo 
pozytywnej energii i zapału do pracy w realizowaniu  no-
wych przedsięwzięć.  Organizowane niemal  przez całe 
wakacje półkolonie pozwoliły dzieciom odnaleźć nowe 
pasje i talenty oraz naładować akumulatory na nadcho-
dzący nowy rok szkolny. Druhowie strażacy cieszyli się 
z kolejnego zaszczytnego jubileuszu, zaś podczas zawo-
dów pokazali wielką determinacje i wolę walki. W bie-
żącym numerze przeczytacie też o silnych i twórczych 
kobietach, których w naszej gminie nie brakuje. Zachę-
cam do lektury.     Ewa Świerczek, Redaktor naczelny 

Od redaktora
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Organizację zawodów poprzedziło spotkanie Zarzą-

du Oddziału Gminnego ZOSP RP z sędzią głównym, na 
którym ustalono wszystkie ważniejsze szczegóły 
dotyczące przebiegu zawo-
dów, natomiast obowiązek 
przygotowania zawodów 
i ich obsługi wzięli tym 
razem na siebie strażacy 
z Lewniowej. Do udzia-
łu w zawodach jednostki 
OSP zgłosiły 15 drużyn po-
żarniczych, w tym: 4 mło-
dzieżowe, 4 kobiece oraz 7 
męskich. 10 lipca w pięk-
ne letnie popołudnie na 
stadionie w Lewniowej 
przeprowadzono zawo-
dy sportowo-pożarnicze 
jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z te-
renu gminy Gnojnik. 
Komisję sędziowską 
powołał Komendant Po-
wiatowy PSP w Brze-
sku, a sędzią głównym 
zawodów był st. kpt. 
Tomasz Jachimek. Mło-
dzieżowe drużyny po-
żarnicze rywalizowały 
w konkurencjach: bieg 
sztafetowy i rozwinię-
cie bojowe na specjalnie przygotowanym 
torze, natomiast drużyny kobiece i męskie: sztafeta po-
żarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojo-
we. Od dwóch lat ćwiczenia bojowe przeprowadzane są 
z użyciem tej samej motopompy, co wyrównuje szanse 

każdej z drużyn i obniża koszty przeprowadzenia za-
wodów. Zawodniczki i zawodnicy, którzy włożyli dużo 

wysiłku w przygotowanie 
się do zawodów podeszli 
bardzo ambitnie do swo-
ich występów prezentu-
jąc wysoką formę i duże 
umiejętności.

Klasyfikacja general-
na zawodów: młodzie-
żowe drużyny dziewcząt: 
1 – OSP Uszew (1015 
pkt); 2 – OSP Gnojnik 
(996 pkt). Młodzie-
żowe drużyny chłop-
ców: 1 – OSP Gnojnik 

(1033 pkt); 2 – OSP Uszew 
(1010 pkt). Kobiece dru-
żyny pożarnicze: 1 – OSP 
Biesiadki (142,2 pkt);  
2 – OSP Lewniowa (152,8 
pkt); 3 – OSP Gnojnik 
(159,5 pkt); 4 – OSP Go-
sprzydowa (183,5 pkt). Mę-
skie drużyny pożarnicze:  
1 – OSP Biesiadki (112,45 
pkt); 2 – OSP Uszew (114,70 
pkt); 3 – OSP Lewniowa 
(123,06 pkt); 4 –  OSP Gnoj-
nik (127,60 pkt); 5 – OSP 
Zawada Uszewska (131,30 
pkt); 6 – OSP Gosprzydowa 

(131,55 pkt); 7 – OSP Żerków (167,63 pkt). 
Pamiątkowe dyplomy, czeki na zakupy sprzętu, oraz 

puchary dla najlepszych wręczali na podsumowującej 
zbiórce drużyn goście honorowi zawodów tj. przewod-

niczący rady gminy, wójt, oraz 
prezes zarządu oddziału gmin-
nego ZOSP RP. Dziękuję stra-
żakom z lewniowskiej OSP za 
wzorowe przygotowanie i prze-
prowadzenie zawodów, wszyst-
kim drużynom za mobilizację, 
zaangażowanie i sportową ry-
walizację, licznie zgromadzo-
nej publiczności za sympatię do 
ochotniczego pożarnictwa. Za 
rok zwycięzcy poszczególnych 
kategorii będą reprezentować 
naszą gminę na zawodach po-
wiatowych – będzie to dodatko-
wy bonus, ale też zobowiązanie. 
Za rok również kolejne gminne 
zawody sportowo-pożarnicze 
w Gosprzydowej, na które już 
dzisiaj zapraszam.

Wojciech RzepaDyplomy dla najlepszych – Brawo Biesiadki!

Żadna przeszkoda im niestraszna

Wyścig z czasem
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Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej 
świętowała już 95 lat swojej służby w ratowaniu ludno-
ści w pożarach jak i innych nieszczęściach. Były to cza-
sy trudów i radości, w pamięci pozostały jednak głównie 
sukcesy, zwłaszcza że głównym celem było, jest i zawsze 
będzie niesienie pomocy bliźniemu w nieszczęściu.

Uroczyste obchody tego strażackiego święta odbyły 
się 14 sierpnia 2016 r. i rozpoczęły się od przemarszu jed-
nostek i pocztów sztandarowych do Kaplicy Matki Bo-
żej Fatimskiej w Zawadzie Uszewskiej, gdzie o godzinie 
15.00 odbyła się msza św. dziękczynna sprawowana przez 
ks. rodaka Władysława Góraka oraz księdza proboszcza 
kan. Jana Kudłacza. Podczas homilii ks. proboszcz pod-
kreślił, że praca strażaków jest ciężka i niebezpieczna oraz 
wspomniał świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który 
dokładnie 75 lat wcześniej założył OSP w Niepokalano-
wie. Po mszy świętej cały pochód przemaszerował na plac 
przy Domu Ludowym, gdzie odbyła się część oficjalna 
jubileuszu. O oprawę muzyczną mszy świętej jak i dalszej 
części uroczystości zadbała orkiestra dęta z Gnojnika pod 
batutą Wiesława Porwisza.

Meldunek o gotowości został złożony przez dowód-
cę uroczystości asp. Piotra Kurasa z komendy powiato-
wej PSP w Brzesku i jednocześnie druha naszej zawadz-
kiej jednostki, zaś przyjął go Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Gnojniku – druh Wojciech Rzepa. Kolejnym punktem 
uroczystego apelu było podniesienie flagi państwowej na 
maszt. W poczcie flagowym wystąpili: jako dowódca – 
druh Adrian Pabjan, flagowy – druh Józef Ciura, a w asy-
ście druh Piotr Pabian.

Podczas jubileuszu z okazji 95 lat istnienia straży nale-
żało również przypomnieć rozwój Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zawadzie Uszewskiej na przestrzeni lat, dlatego 
też druh Rafał Pabian przedstawił rys historyczny jednost-
ki od jej powstania do dnia dzisiejszego.

OSP nie mogłaby funkcjonować przez tyle lat bez 
ofiarności i zaangażowania druhów, dlatego też dziewięt-
nastu z nich zostało odznaczonych złotym, srebrnym lub 
brązowym Medalem Zasług dla Pożarnictwa albo odzna-
ką „Wzorowy Strażak”. Wielu druhów z OSP Zawada 
Uszewska już od młodych lat poświęcało się na rzecz stra-
ży oraz niosło pomoc potrzebującym, więc za te kilkana-
ście lub kilkadziesiąt lat służby otrzymali medale „Za wy-
sługę lat” nadane im przez Prezydium Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gnojniku. 
Odznaczenia zasłużonym druhom wręczali komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku –  
st. bryg. Dariusz Pęcak wraz z Prezesem Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Gnojniku – druhem Wojciechem Rzepą.

Mieszkańcy Zawady Uszewskiej licznie zgromadzili 
się, by świętować jubileusz 95-lecia OSP. Przybyli tak-
że zaproszeni goście, więc nie mogło zabraknąć ich wy-
stąpień. Głos zabrała m.in. poseł na sejm Józefa Szczu-
rek-Żelazko, która dziękowała za ofiarność oraz udaną 
współpracę. Strażakom dziękował także Wójt Gminy 

95 lat w służbie społeczeństwu
Gnojnik Sławomir Paterek, który zapewnił, że pomocy 
finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych działają-
cych w gminie nigdy nie zabraknie, gdyż są to jednostki 
niezbędne do ratowania ludzkiego życia i mienia. Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku 
st. bryg. Dariusz Pęcak przemawiał w imieniu własnym 
oraz Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy i wręczył na 
ręce prezesa straży druha Kamila Pawełka czek w kwo-
cie 2000 zł, który zostanie przeznaczony na zakup po-
trzebnego sprzętu. Podziękowania płynęły także z ust 
radnej Krystyny Jaroszek, która życzyła opieki bożej nad 
wszystkimi druhami oraz możliwości obchodzenia kolej-
nych tak pięknych jubileuszy. Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Gnojniku druh Wojciech Rzepa zauważył, że jednostka 
w Zawadzie Uszewskiej jest jedną z najbardziej licznych 
w gminie, ponieważ na ok. 550 mieszkańców przypada 
55 druhów, co oznacza, że 10% populacji wsi to straża-
cy. Podziękował także za dotychczasową współpracę oraz 
życzył kolejnych sukcesów. Głos zabrał także Przewodni-
czący Rady Gminy Janusz Zych oraz Prezes Stowarzysze-
nia „Wieś naszych marzeń” Maria Robak. 

Jednostka z okazji jubileuszu otrzymała listy gratulacyj-
ne m.in. od Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP druha Waldemara Pawlaka. 
List ten został odczytany przez druha Rafała Pabiana.

Po rozformowaniu pododdziałów na scenie wystąpi-
ły dzieci z Zawady Uszewskiej a następnie Zespół Pieśni 
i Tańca „Iwkowianie”, zaś ok. godz. 19.00 rozpoczęła się 
zabawa taneczna w budynku Domu Ludowego, gdzie do 
tańca przygrywała wspaniała kapela „Juhasy”. 

Uroczystość ta miała wspaniałą oprawę dzięki ofiar-
ności wielu ludzi oraz organizacji działających na tere-
nie gminy, dlatego Zarząd OSP Zawada Uszewska wraz 
z druhami pragnie serdecznie podziękować sponsorom 
oraz darczyńcom:
- Piotrowi i Angelice Czyżyckim – Centrum Motoryzacji, 
- Adamowi i Helenie Bulandom – Delikatesy Centrum, 
- Bożenie Oleksy – „Biesiada przy Lesie”,
- Markowi Jakóbczykowi – Dom weselny „Zacisze”,
- Agnieszce i Robertowi Antczakom – Cukiernia „Poezja”,
- Sławomirowi Paterkowi – Wójtowi Gminy Gnojnik,
- Ewie Świerczek – Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku.

Należy podziękować także wszystkim druhom aktyw-
nie włączającym się nie tylko w akcje ratownicze, ale także 
w różne działania na rzecz jednostki, gminy i naszej ojczy-
zny. Cały zarząd pragnie podziękować za poświęcony czas, 
za waszą pracę na rzecz naszej strażackiej rodziny oraz trud 
i zaangażowanie w realizację strażackich projektów.

Dziękujemy też Beacie Jurgała oraz innym mieszkan-
kom wsi, które poświęciły swój czas na pomoc w przygo-
towaniu posiłków, sprzątaniu remizy oraz kapliczki Matki 
Bożej Fatimskiej oraz wszelkie wsparcie i dobrą radę.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy i mamy 
nadzieję, że za kolejne 5 lat spotkamy się ponownie, aby 
móc znowu świętować kolejny – już setny jubileusz dzia-
łalności OSP Zawada Uszewska.               Justyna Kuras
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Światowe Dni Młodzieży już za nami. Niewiarygod-
ne, że ten piękny i błogosławiony czas tak szybko minął. 
Jeszcze niedawno przygotowywaliśmy się do tego wyda-
rzenia, z którego teraz pozostało mnóstwo wspomnień.

Do Uszwi pierwsi pielgrzymi zawitali w poniedziałek 
25 lipca, byli to młodzi ludzie z Mielca wraz z księdzem 
Markiem Synowcem, dziewczyny z Francji oraz Misjo-
narze Afryki – Ojcowie Biali spod Lublina (w grupie  
12 duchownych znaleźli się kapłani pochodzący z Zambii, 
Konga i Ghany). Członkinie Akcji Katolickiej częstowały 
tułaczy tradycyjnym polskim bigosem. Oficjalne powita-
nie uczestników ŚDM 
w naszej parafii roz-
poczęliśmy uroczystą 
mszą świętą, po której 
odbył się integracyj-
ny grill na kompleksie 
sportowym „Orlik”. 
Na nasze zaproszenie 
ochoczo odpowiedzieli 
pielgrzymi z Gosprzy-
dowej. Spędziliśmy 
czas na wspólnej za-
bawie i tańcu. W trak-
cie wieczoru o pełne 
brzuchy pielgrzymów 
zadbali przedstawiciele 
stowarzyszenia „Łączy 
nas Uszew” i Akcji 
Katolickiej. 

Wtorek rozpoczę-
liśmy wspólną modli-
twą, adorując Pana Je-
zusa w Najświętszym 
Sakramencie w ko-
ściele parafialnym. 
Tego dnia dołączyli 
do nas pielgrzymi 
z Jurkowa k. Dobrej oraz Dębicy. Po obiedzie wszystkie 
grupy udały się do Krakowa na uroczystą mszę świętą, 
inaugurującą Światowe Dni Młodzieży, której przewod-
niczył kard. Dziwisz.

W środę w kościele parafialnym w Gnojniku słucha-
liśmy nauk głoszonych przez najmłodszego biskupa tar-
nowskiego Leszka Leszkiewicza. Podczas tego spotka-
nia duszpasterz pomagał młodym znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania. W dalszej części dnia wzięliśmy 
udział w Festiwalu Młodych, który odbył się w Brzesku. 
Płytę główną rynku wypełniły radosne śpiewy oraz tańce 
ludzi wielu narodowości. Na scenie wystąpiły regionalne 
zespoły oraz zagraniczni goście. Sprawna i przemyśla-
na organizacja tego wydarzenia zapewniła pielgrzymom 
ciągłą rozrywkę.

Kolejny dzień rozpoczął się bardzo wcześnie, już 
o 3.00 rano grupa uszewskich parafian udała się na Ja-
sną Górę, by uczestniczyć we mszy świętej celebrowanej 
przez Ojca Świętego wraz z biskupami z okazji obcho-

Światowe Dni Młodzieży w naszych parafiach
dów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Natomiast pielgrzymi 
wraz z duszpasterzami zebrali się przy kaplicy w Zawa-
dzie Uszewskiej na wspólną Eucharystię. Po zakończo-
nym nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Ludowe-
go na obiad przygotowany przez członkinie zawadzkie-
go stowarzyszenia „Wieś Naszych Marzeń”. Wieczorem 
nastąpił długo wyczekiwany przez nas moment spotka-
nia z Papieżem. Na krakowskich Błoniach odbyło się 
powitanie Ojca Świętego. Tłumy pielgrzymów i wolon-
tariuszy wypełniły wszystkie sektory. Ludzie krzyczeli 
z radości „Papa Francisco”. Każdy mógł poczuć pozy-

tywną energię, jaka 
przepełniała młodych 
z całego świata.

W piątkowy ranek 
dotarły do nas kolej-
ne grupy pielgrzymów 
z Olsztyna oraz z Biel-
ska-Białej. Wszyscy 
wspólnie wyruszyliśmy 
na kolejną katechezę 
w Gnojniku, prowadzo-
ną tym razem przez bi-
skupa Zbigniewa Zie-
lińskiego. Głoszone na-
uki były źródłem wielu 
refleksji. Po obiedzie 
pielgrzymi udali się do 
Krakowa, by uczestni-
czyć w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej. Ra-
zem z Papieżem i mło-
dzieżą z całego świata 
rozważaliśmy mękę 
Chrystusa. 

Sobota – jeden 
z najdłużej wyczeki-
wanych dni, w którym 

wydarzenia przeniosły się na Campus Misericordiae 
w Brzegach. Z wszystkich stron tłumy pielgrzymów 
przybywały, pokonując pieszo nawet kilkanaście kilo-
metrów, by wspólnie na polu miłosierdzia uczestniczyć 
w wieczornej modlitwie z Ojcem Świętym. Pomimo zmę-
czenia, zebrani do późnych godzin trwali w radosnym 
uwielbieniu przy dźwiękach chrześcijańskiej muzyki.

Kulminacją obchodów Światowych Dni Młodzieży 
była niedzielna Msza Posłania, której przewodniczył pa-
pież Franciszek. Młodzi w skupieniu słuchali słów Ojca 
Świętego, który zachęcał do aktywnego przeżywania 
życia, wystrzegania się „kanapowego chrześcijaństwa” 
i pójścia na łatwiznę. Po powrocie nastał czas pożegnań. 
Pielgrzymi ze łzami w oczach opuszczali naszą parafię. 
Byli ujęci dobrocią i gościnnością, jaką okazali im nasi 
gospodarze. W czasie trwania Światowych Dni Młodzie-
ży zawarliśmy dużo nowych znajomości. 

Wielu było zaangażowanych w organizację ŚDM 
w naszej parafii. W imieniu Parafialnego Komitetu Orga-

Czas radości w Uszwi

Modlili się śpiewając
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Gmina spisała się na medal

nizacyjnego w Uszwi pragniemy wyrazić wdzięcz-
ność wszystkim, którzy przyczynili się do godnego 
przyjęcia pielgrzymów. Wielkie wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy w stronę tych, którzy ochoczo 
i bezinteresownie służyli pomocą, a byli to: ksiądz 
prałat Jan Kudłacz, wikariusz Wojciech Wątroba, 
Siostry Świętego Józefa, wójt Sławomir Paterek 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Akcja Ka-
tolicka, stowarzyszenia „Łączy nas Uszew” oraz 
„Wieś Naszych Marzeń”, OSP z Uszwi i Zawa-
dy Uszewskiej, pracownicy służby zdrowia, dy-
rekcje i pracownicy administracyjni uszewskich 
szkół, sołtysi Stanisław Cebula oraz Jan Robak. Za 
ogromne wsparcie dziękujemy także naszym sponsorom: 
Helenie i Władysławowi Gałęziowskim, Marcie i Piotro-
wi Pawełkom, Pawłowi Wąs z ubojni w Gnojniku, Mar-
cinowi Gwoździowi, Dorocie i Bogdanowi Mikulskim, 
Edycie i Pawłowi Kleckim, Halinie Bulanda, Tadeuszowi 
Chmurze i Piotrowi Opoce.

Anna Gnoińska, Aleksandra Opoka, 
Kornelia Mikulska

W tygodniu misyjnym parafia Lewniowa gościła 
dziewięciu pielgrzymów. Były to radosne, rozmodlone 
i wdzięczne dziewczyny ze Słowacji. Rodziny, które 
podjęły się przyjąć je pod swój dach, te kilka lipcowych 
dni podporządkowały ich pobytowi. Wszyscy zaanga-
żowani chcieli, aby Słowaczki przybyłe na spotkanie 
z papieżem, wróciły do swoich domów pełne dobrych 
wspomnień. W planie znalazły się wyjazdy do pobli-
skich sanktuariów, odwiedziny w skansenie i wycieczki  

do malowniczych zakątków naszego regionu. Wielką 
niespodzianką dla gości, ale też dla rodzin goszczących 
ich, był ostatni pożegnalny wieczór. Z inicjatywy pa-
rafialnej scholi, księdza proboszcza i ludzi dobrej woli 
na polanie pod lasem zorganizowano ognisko. Słowa 
wdzięczności należą się w dużej mierze państwu Marcie 
i Andrzejowi Zelkom, którzy zadbali o najdrobniejszy 
szczegół, dołożyli wszelkich starań, aby uczynić ten wie-
czór wyjątkowym. Na wspólne chwile zaproszeni zostali 
pielgrzymi, przybyli do Lewniowej i sąsiednich Biesia-
dek oraz rodziny ich goszczące, łącznie ponad sto osób. 
Wieczorną ciszę przerywały radosne rozmowy, śpiewy, 
tańce i wspólna modlitwa. Wzruszone Słowaczki po-
dziękowały za minione dni, zapewniły o pamięci i nie 
ukrywały, że żal się rozstawać. Te wyjątkowe chwile 
zapadły głęboko w wielu sercach, zarówno polskich jak 
i słowackich.                                    

Bogumiła Sacha

Polsko-słowacka integracja w Lewniowej

Po aktywnym czasie przygotowań do ŚDM oraz peł-
nym pracy, ale i duchowych przeżyć okresie wizyty Ojca 
Św., przyszedł czas na wspomnienia oraz podsumowa-
nia. Gmina Gnojnik pod kątem organizacyjnym spisa-
ła się wyśmienicie, co było owocem pracy wielu ludzi.  
10 sierpnia do budynku Urzędu Gminy w Gnojniku zo-
stały zaproszone osoby bezpośrednio związane z organi-
zacją ŚDM 2016 na terenie naszej gminy. Niewątpliwie 
jednostkami najbardziej zaangażowanymi w przygoto-
wania do wielkiego święta wiary i miłości były parafie. 
Księża proboszczowie, wikariusze oraz Parafialne Komi-
tety Organizacyjne swoje prace organizacyjne rozpoczęły 
na długo przed terminem przyjazdu Papieża i pielgrzy-
mów. Przyjęcie tak dużej liczby gości nie byłoby moż-
liwe bez owocnej współpracy z dyrektorami placówek 
oświatowych w Gnojniku i Uszwi, gdzie zakwaterowano 
część pielgrzymów. Jak zawsze na wysokości zadania 
stanęli sołtysi, którzy starali się pomóc w przygotowa-
niach, a także w samym procesie przyjmowania piel-
grzymów. Swój wkład w organizację Światowych Dni 
Młodzieży mieli także strażacy-ochotnicy. Niezawodni 
druhowie pracowali na terenie gminy Gnojnik, ale rów-
nież poza nią, zabezpieczając wydarzenia centralne. Nad 
sprawnym przebiegiem przygotowań do wizyty pielgrzy-
mów czuwała Monika Zych – gminny koordynator.

Szczególne podziękowania pragnę przekazać panu 
Marcinowi Gwoździowi – sadownikowi z Łososiny, któ-
ry nieodpłatnie przekazał jabłka, przeznaczone następnie 
do produkcji musu dla pielgrzymów, którą to czynnością 
zajęły się członkinie Stowarzyszenia „Wieś naszych ma-
rzeń” oraz panie niezrzeszone.

Na koniec zaznaczyć należy, że ciężar organiza-
cji ŚDM unieśli na swoich barkach przede wszystkim 
mieszkańcy gminy. Podczas krótszego lub dłuższego 
pobytu pielgrzymów rodziny otwarły nie tylko drzwi 
swoich domów, ale przede wszystkim serca. Oprócz za-
gwarantowania noclegu i posiłków, mieszkańcy służyli 
swoim gościom na wszelkie możliwe sposoby, m.in. od-
wożąc ich rano na miejsce zbiórki i przywożąc wieczo-
rem (a często nawet w środku nocy).

Dziękuję jeszcze raz wszystkim ludziom dobrego ser-
ca, którzy nie zostali imiennie wymienieni w tym artyku-
le, a którzy wnieśli swoją cegiełkę w organizację Świa-
towych Dni Młodzieży 2016 na terenie gminy Gnojnik. 
Niech podsumowaniem Państwa postawy wobec piel-
grzymów będzie sentencja Jana Pawła II: „Człowiek bo-
wiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie 
samego...” (Encyklika Centesimus annus, 1991).

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik



WIEŚCI GMINNE

8

lipiec - sierpień Nr 4 (124) 16

Półkolonie przeminęły, wrażenia zostały
Centrum Kultury w Gnojniku co roku proponuje cie-

kawe zajęcia dla dzieci z naszej gminy, które nie wyjeż-
dżają na wakacje. Odbywają się one w Świetlicach Wiej-
skich w Lewniowej, Gosprzydowej i Gnojniku. W tym 
roku instruktorki przygotowały dla uczestników program 
bogaty w różne atrakcje: wspólne zabawy, konkurencje 
sportowo-rekreacyjno i konkursy prowadzone przez 
z agencję artystyczną „Family Fun” w hali sportowej PG 
w Gnojniku i w pięknej 
scenerii gnojnickiego par-
ku. Zabawom w plenerze 
doskonale sprzyjała pogo-
da. Oprócz wspomnianych 
już atrakcji uczestnicy 
mieli możliwość pozna-
wania walorów turystycz-
nych naszego regionu. 
Najmłodszym półkoloni-
stom z Gnojnika, Lewnio-
wej i Gosprzydowej dużo 
radości dał wspólny wy-
jazd do Lipnicy Murowa-
nej. W trakcie pobytu wy-
cieczkowicze zwiedzili za-
bytkowe kościoły i rynek. 
Było też coś dobrego dla 
podniebienia, czyli słynne, 
lipnickie lody „U Szymona”. Nie zabrakło również wy-
jazdów integracyjnych do kina „Planeta” w Brzesku na 
film pt. „BFG: Bardzo Fajny Gigant”. Z tej propozycji 
skorzystało 58 uczestników I tury (Gnojnik, Gosprzydo-
wa i Lewniowa). Natomiast 48 osobowa grupa II tury 
obejrzała film pt. „Szajbus i pingwiny”. Organizatorzy 
zajęć w tej edycji zaproponowali połączenie przyjem-
nego z pożytecznym. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie 
zagrożenia niesie ze sobą zażywanie narkotyków oraz 
jak groźnym zjawiskiem jest terroryzm. Był więc krót-

ki wykład na temat: „Dopalacze i inne używki”, który 
poprowadziła Monika Bartusiak, mgr Sztuki i Artetera-
pii, pedagog Terapii Zajęciowej i Wychowania do życia 
w rodzinie. Odbyło się też spotkanie funkcjonariuszy 
policji z komisariatu w Czchowie z uczestnikami II tury 
półkolonii, podczas którego była pogadanka pod hasłem 
„Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia”. Obie 
prelekcje na pewno pozostawiły trwały ślad w pamięci 

półkolonistów. Kreatyw-
ność wychowawców nie 
pozwalała dzieciakom się 
nudzić. Wyjazd na kry-
tą pływalnię do Brzeska 
i czas spędzony w wodzie 
przysporzył wszystkim 
uczestnikom I tury, oprócz 
korzyści zdrowotnych 
wiele radości i przyjem-
nych wrażeń. Po wyjściu 
z basenu wygłodniałe 
dzieci nie mogły ominąć 
pobliskiego McDonalda. 

W tym roku tradycyj-
nie pomocny okazał się 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gnojniku. 
Jesteśmy mu ogromnie 

wdzięczni za miłe chwile i fantastyczne wrażenia. Kolej-
ne podziękowania kierujemy w stronę Centrum Kultury 
w Gnojniku oraz do rodziców za ich życzliwość i pomoc. 
Ukłony należą się również młodziutkim i ambitnym wo-
lontariuszkom – Natalii Zając i Natalii Sikorze z Gnojni-
ka, które opiekowały się podopiecznymi. Radość dzieci 
i młodzieży były dla nas, organizatorów największą sa-
tysfakcją i motywacją do działania na przyszłość.                 

Helena Święch

Półkolonijne poznawanie świata

„Wakacje na wsi – rodzina dobra na wszystko” pod 
takim właśnie hasłem przebiegały tegoroczne półko-
lonie na Świetlicach w Uszwi, Zawadzie Uszewskiej 
i Biesiadkach, w których łącznie wzięła udział ponad 
setka dzieci. Przez dwa tygodnie w okresie od 5 do 14 
lipca w różnych grupach organizowane były zajęcia na 
świetlicach, zabawy na łonie natury, a także wyciecz-
ki. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyła się 
tzw. „noc na świetlicy”. Uczestnicy zaopatrzeni przez 
rodziców w karimaty, kołdry i poduszki tłumnie przyby-
li do przygotowanych sal, w których mieli spędzić noc. 
Zanim jednak nadciągnął sen, na dzieci czekały seans 
filmowy, popcorn i wata cukrowa. Kolejnym punktem 
programu było wspólne ognisko z zabawami oraz mu-
zykowaniem, a także zajęcia z rękodzieła prowadzone 
na świetlicach przez Agnieszkę Migacz. Wytwory takie 
jak pięknie ozdobione decoupagem drewniane czy pla-
stikowe przedmioty codziennego użytku zostały wręczo-

ne mamom i zapewne stały się ozdobą w wielu domach. 
Z pewnością długo będziemy pamiętać zabawy prowa-
dzone przez firmy „Family fun” oraz „Animek”. Uko-
ronowaniem naszych półkolonii były wspólne wyjazdy 
do parku linowego w Gródku nad Dunajcem, „Lililandu” 
oraz kina „Planeta” w Brzesku. Organizacja półkolonii 
letnich w świetlicach byłaby niemożliwa bez wsparcia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku, za 
co w imieniu dzieci i młodzieży uczestniczącej w półko-
lonii DZIĘKUJEMY! Nie tylko za wsparcie finansowe, 
ale i za znakomitą współpracę przy organizacji zajęć od-
bywających się na świetlicach. Opiekę nad uczestnikami 
zimowiska sprawowały instruktorki świetlic wiejskich. 
Zaś nieocenioną pomoc przy zorganizowaniu zabaw 
edukacyjnych, konkursów sportowo-rozrywkowych oraz 
zajęć manualnych i wyjazdów wykazały panie Anna  
Pawełek, Renata Musiał, Grażyna Sacha oraz Ewelina 
Bednarowska.                                            Ewa Strzesak
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Udany koniec wakacji
Tajemnicze eksperymenty chemiczne, zdobycie Ły-

sej Góry, podziwianie widoków z okna Baby Jagi, ćwi-
czenia w udzielaniu pierwszej pomocy, wdychanie jodu 
w grocie solnej, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czeka-
ły na uczestników półkolonii przeprowadzonej w Cen-
trum Kultury w Gnojniku w drugiej połowie sierpnia. 
25 dzieci z gminy Gnojnik spędziło tu 10, obfitujących 
w przeróżne wydarzenia dni. Intensywność i różnorod-
ność zajęć, które przygotowali wychowawcy, możliwa 
była dzięki zaangażowaniu środków Małopolskiej Izby 
Rolniczej, która była organizatorem przedsięwzięcia.

Harmonogram zakładał zarówno wycieczki, jak 
i warsztaty stacjonarne, ale również wyjścia poza sie-
dzibę Centrum Kultury. Na początek przeprowadzono 
zajęcia integracyjne oraz ćwiczenia z animatorem, które 
zresztą przewijały się przez harmonogram w czasie trwa-
nia całej półkolonii. Kiedy tylko była chwila wolnego 
czasu od razu formowało się piękne kółeczko chętnych 
do udziału w różnych grach, zabawach i konkursach. 
Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć piękny film 
o nietuzinkowej znajomości pt. „Mój przyjaciel smok”. 
Nie lada gratką był wyjazd w Góry Świętokrzyskie. Tam 
półkoloniści w niewielkiej miejscowości Huta Szklana 
zwiedzili Średniowieczną Osadę, w której czas cofa się 
o kilka stuleci. Gdy tylko przekroczyli bramę Osady po-
czuli się, jakby wehikuł czasu przeniósł ich w odległą 
przeszłość.

W Wiosce zlokalizowane są drewniane chatki z XII/
XIV w. które w interaktywny sposób ukazują życie Sło-
wian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapo-
znać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiań-
skiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy ry-
marza, co też uczynili uczestnicy wycieczki. Niektórzy 
wykuli solidne podkowy, które mogli zabrać z sobą, ko-
lejni – upletli średniowieczne bransoletki i one dały się 
schować do plecaków, byli i tacy, którzy od razu zjedli 
swoje wyroby. Trudno im się jednak dziwić, gdyż były 
to przepyszne podpłomyki upieczone bezpośrednio na 
ogniu. Kolejną atrakcją wycieczki było wyjście na Górę 
Św. Krzyż, nieopodal Łysej Góry i zwiedzanie tamtej-
szego klasztoru. Jest to czynny obiekt sakralny, przy 
którym istniał zakon Ojców Benedyktynów, a obecnie 
zamieszkują go Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 
Znajduje się tam Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego, które jest najstarszym polskim sanktuarium.

Kolejnym interesującym wyjazdem była wycieczka 
do Jamnej i pobyt w tamtejszej bacówce, która oferuje 
szereg atrakcji, m.in. taras widokowy, boisko do siat-
kówki, wielopoziomowy plac zabaw, a w nim: zawie-
szona na drzewie „Chatka Baby Jagi” ze zjeżdżalnią, 
domek radości z tarasami, huśtawkami oraz piaskownica 
pod dachem, pięciometrowa trampolina. Potem udaliśmy 
się w okolice Kościółka p.w. Matki Bożej Niezawodnej 
Nadziei, nieopodal którego znajduje się pomnik upa-
miętniający ofiary hitlerowskiej pacyfikacji wsi za po-
moc udzieloną partyzantom. Zwiedziliśmy też Dom św. 
Jacka oraz Ołtarz pod Dębem.

Pólkolonie organizowane przez MIR to również pro-
pagowanie zdrowego trybu życia. Dlatego też uczest-
nicy skorzystali z oferty ORW EWA i wesoło spędziły 
czas w grocie solnej. Ważnym punktem naszej półkolo-
nii były pokazy ratownictwa medycznego i organizacja 
działań w stosunku do osób poszkodowanych. Dziecia-
ki z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach 
i bardzo sprawnie radziły sobie z ćwiczeniami w udzie-
laniu pierwszej pomocy. Z ciekawością słuchały również 
pogadanek wykwalifikowanego ratownika medycznego. 

Oprócz wyjazdów i wycieczek półkolonie obfitowały 
w zajęcia stacjonarne – konkursy, gry, zabawy i warszta-
ty. Jednego dnia przybyła do nas pani z Akademii Twór-
czego Rozwoju „Bystrzak”, która przekazywała dziecia-
kom wiedzę z zakresu chemii i fizyki poprzez ekspery-
menty i doświadczenia. Dało to naszym podopiecznym 
możliwość uruchomienia wyobraźni, spostrzegawczości, 
twórczej ekspresji, pozwoliło też usprawnić myślenie lo-
giczne i twórcze.

Innego dnia dzieciaki z wielkim zapałem realizowały 
własne pomysły na filcowe dzieła. Stało się to za sprawą 
artystów z ŻyWej Pracowni z Krakowa, którzy przybli-
żyli półkolonistom arkana tego niezwykłego rzemiosła. 
Jaką drogę musi przejść wełna, aby z futra owieczki stać 
się ciepłą i milutką filcową tkaniną, jakie są techniki fil-
cowania i czy w Polsce wytwarzano dawniej filc? Na 
warsztatach dzieci dowiedziały się skąd się bierze filc 
i kto był jego odkrywcą. Poznając technikę filcowania 
na mokro, z farbowanej na wszystkie kolory tęczy wełny 
czesankowej, ufilcowali kolorowe obrazki – do powie-
szenia na ścianie, służący jako podkładka pod kubek lub 
zakładka do książki.

W czasie trwania wypoczynku były też zajęcia histo-
ryczno-literackie, podczas których dzieci m.in. pozna-
wały legendy Gór Świętokrzyskich, przygotowywały 
przedstawienia tematyczne, wymyślały własne teksty 
o półkolonii na melodie hitów radiowych. Wszystkie 
najważniejsze chwile dnia były skrzętnie notowane 
w zeszycie wspomnień, a na koniec półkolonii przygo-
towana została bogata fotorelacja. Powstały też piękne 
prace plastyczne, które oglądać można w Centrum Kul-
tury w Gnojniku. 

Edyta Frejlich

Wakacje pod znakiem eksperymentów
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Barwne i sportowe święto gminy

Dni gminy Gnojnik to impreza, na którą już od 
pierwszych dni lata z niecierpliwością czekają okoliczni 
miłośnicy muzyki i tańca. Trudno się dziwić: Centrum 
Kultury, organizator wydarzenia, zawsze przygotowuje 
bogaty dwudniowy program, dzięki któremu w sercu 
naszej gminy doskonale bawią się mieszkańcy i goście 
w każdym wieku. Choć sobota 2 lipca winna upłynąć 
pod znakiem sportu, psikusa spłatała pogoda. Grzmoty 
i potężna ulewa uniemożliwiły przeprowadzenie biegów 
przełajowych, punktu otwierającego obchody Dni gmi-
ny Gnojnik a.d. 2016. Tym sposobem mecze siatkówki 
pomiędzy drużynami nauczycieli, policjantów i gmin-
nych amatorów zostały rozegrane na hali sportowej przy 
Gimnazjum w Gnojniku. Sportowe emocje, jak zwykle, 
rozgorzały podczas meczów piłki nożnej między lokal-
nymi drużynami LKS-ów. Beczka piwa, ufundowana 
przez wójta gminy Sławomira Paterka była wszak silną 
motywacją do walki o bramkę. Ostatecznie chmielowe 
trofeum powędrowało w ręce drużyny z Gnojnika.

Tymczasem na scenie amfiteatru w Gnojniku rozgo-
ścił się DJ Przemek Szymanek, który wiedział, jak pode-
rwać zebranych do nieskrępowanego tańca. Nim jednak 
video-party rozkręciło się na dobre, Młodzieżowa Rada 
Gminy dostarczyła uczestnikom imprezy niezapomnia-
nych wrażeń, przeprowadzając Festiwal Kolorów. Prosz-
kowe szaleństwo jednym przyniosło multum radości, in-
nym powodów do złapania się za głowę, a jeszcze innym 
pozwoliło się przekonać, że potrafią naprawdę szybko 
uciekać. Barwne towarzystwo ochoczo bawiło się przy 
muzyce, proponowanej przez DJ Przemka do zakończe-
nia sobotnich obchodów.

W niedzielne popołudnie 3 lipca pomimo smutnego 
nieba na scenie w parku zawitały utalentowane przed-
szkolaczki. Ich popisy taneczne i wokalne powodowały, 
że spod parasoli widać było ogromne uśmiechy. Dodat-
kową atrakcją był pokaz eko-mody. I tu maluszki fan-
tastycznie się spisały w roli modeli. Ich niezwykłe stro-
je, przygotowane przez rodziców choćby z tektury czy 
plastikowych opakowań budziły nieskrywany podziw. 
Rewię mody, jak również cały niedzielny program po-
prowadził Waldemar Pączek, który dobrze zna gnojnicką 
publiczność i kocha ją nad wszystkie inne. Modę nieco 
mniej ekologiczną, za to na pewno egzotyczną zaprezen-
towała grupa animatorów, którzy prowadzili konkursy 
dla dzieci, malowali buźki oraz robili na ich elegancko 

uczesanych główkach „szok fryzury”. Tymczasem na 
scenie miłość wyrażali muzyką utalentowani rodzice 
i ich pociechy. Konkurs duetów muzycznych rozgrywał 
się w kilku kategoriach, a zwycięzcy: Kinga i Marcin 
Świerczek, Paweł i Katarzyna Gnela, Julia i Weronika 
Gnyla prócz nagród rzeczowych, mieli okazję nagrać 
wykonywane piosenki w profesjonalnym studiu i gościć 
z nimi w radiu RDN Małopolska. A ponieważ gmina 
Gnojnik z talentów słynie, przed publicznością zepre-
zentowały się zespoły „Błysk”, „Mini Błysk” i „Szkra-
by” ze swoimi zachwycającymi układami tanecznymi 
oraz „Ilios” z repertuarem religijnym, którym zdobywa 
podium konkursów w Lipnicy. Po oficjalnym powitaniu 
gości przez dyrektor Centrum Kultury oraz wójta gminy, 
mikrofon przejęły Anna i Kinga Gurgul, niezwykle zdol-
ne i skromne laureatki programu „Aplauz Aplauz”. Ich 
koncert w Gnojniku również zakończył się aplauzem. 
Podobnie jak występ niezawodnego zespołu „Fantazja”. 
Uzupełnieniem wrażeń był szoł zespołu „Omen Band”, 
który prócz wspaniałej muzyki, zapewnił też ucztę dla 
oczu.

Organizator – Centrum Kultury w Gnojniku 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do przebiegu Dni Gminy. Podziękowania niech przyjmą 
również sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Brzesku, 
Bożena i Paweł Oleksy – „Biesiada przy lesie”, Dominik 
Chamioło i Mirosław Nowak – firma PAGEN w Gnojniku, 
Angelika i Piotr Czyżyccy – firma CMC – Stacja Paliw 
w Gnojniku, Maria i Krzysztof Wójsowie – Supermarket 
NOVUM w Gnojniku, Ludmiła Gołąb, Renata Zając –  
sklep papierniczy w Gnojniku, Stanisław Kiełbasa – 
Zakład Instalacji Sanitarnych Złota, Tomasz Malec – 
Browar Okocim „Calsberg”, Grzegorz Wrona – hurtownia 
w Lewniowej, Andrzej Dudek – „Max-Trans” Biesiadki, 
Lech Pikuła – Prezes Banku Spółdzielczego w Brzesku, 
Grzegorz Bach – sklep „Big Pen” w Brzesku, Marcin 
Sacha – sklep „Papirus” w Brzesku, Agnieszka i Robert 
Antczakowie – „Poezja” cukiernia w Gnojniku , Paweł 
Klecki i Stanisław Klecki – „Oknodrewal” Uszew, Helena 
i Władysław Gałęziowscy – piekarnia „Ania” w Uszwi, 
Anna i Piotr Pawełkowie – sklep „Groszek” w Uszwi, 
Aneta Rzepa – zakład fryzjerski w Gnojniku, Marek 
Strzelec – firma „Dimarco”, Agnieszka i Adam Paskowie – 
restauracja „Rybia Wyspa”, Stanisław Krakowski. 

Ewelina Bednarowska

Po wspaniałym meczu czas na trofeum
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Udane Dożynki w Biesiadkach 
Z tegorocznej mąki wypieków skosztujcie... 
Za nami kolejne, duże święto folklorystyczne, jakim 

były Dożynki Gminne. W tym roku gospodarzem rolni-
czego święta były Biesiadki. 15 sierpnia dopisała piękna 
słoneczna pogoda, dopisali goście i publiczność. W to 
przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób, nie żału-
jąc mnóstwa pracy oraz wysiłku. Po raz kolejny mogli-
śmy zaprezentować się z jak najlepszej strony. Pokazać, 
że jesteśmy gminą ludzi pełnych inwencji, kochających 
ziemię, dbających o kultywowanie rodzimych tradycji 
z pokolenia na pokolenie. 

Zgodnie z wcześniej ustalonym programem przy 
wjeździe do Biesiadek ustawił się kolorowy korowód, 
na czele którego stanęła 
Orkiestra Dęta z Gnoj-
nika pod batutą Wiesła-
wa Porwisza. Tuż za nią 
zajęli miejsca kolejno: 
starostowie dożynek 
– Bożena Piekarz i Ry-
szard Machał, delegacje 
wieńcowe z Biesiadek, 
Uszwi, Gnojnika, Żerko-
wa, Lewniowej, Zawady 
Uszewskiej, Gosprzydo-
wej i zaproszeni goście. 
Wspomniany pochód 
wyruszył do kościoła parafialnego pw. św. Mateusza 
w Biesiadkach, gdzie nastąpiło podziękowanie za tego-
roczne plony. Uroczystą mszę św. dożynkową celebro-
wał miejscowy wikariusz Paweł Kurzeja w asyście ks. 
Janusza Skrzypka proboszcza Gosprzydowej. Po mszy 
św. korowód przeszedł na plac usytuowany blisko ko-
ścioła. Tam kontynuowano dalszą część imprezy. Plac 
dożynkowy rozbrzmiewał gwarem i śmiechem a czas 
oczekiwania umilał występ orkiestry dętej. Prowadzący 
konferansjerkę Halina i Stanisław Gurgulowie w humo-
rystyczny sposób bawili publikę. Na scenie pojawili się: 
dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku Ewa Świerczek 
i sołtys wsi Biesiadki Ryszard Machał, którzy powita-
li wszystkich przybyłych na imprezę. Wśród nich byli: 
posłanka na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta 
Powiatu Brzesko Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady 

Gminy Janusz Zych wraz z radnymi gminy Gnojnik, 
księża, kierownicy i dyrektorzy jednostek powiatowych 
i gminnych, sołtysi, rolnicy i mieszkańcy gmin ościen-
nych. Dożynki rozpoczęły się tradycyjnym obrzędem 
przekazania chleba wójtowi gminy Gnojnik, który dzię-
kował rolnikom słowami: „Z wdzięcznością chylę czoło 
nad tymi, którzy tę ziemię użytkują i ciężko na niej pra-
cują”. Gospodarz gminy i starostowie dożynek podzie-
lili się chlebem, upieczonym z tegorocznych zbiorów 
z uczestnikami imprezy. Po wspólnym dzieleniu chle-
bem przyszedł czas na krótkie przemówienia. W swo-
jej mowie posłanka Szczurek-Żelazko zaznaczyła, jak 
wielką rolę w naszym życiu odgrywa praca rolników. 

Słowa podziękowań 
w stronę rolników padły 
również z ust starosty 
powiatu brzeskiego oraz 
przewodniczącego rady 
gminy. W dalszej czę-
ści programu na deskach 
sceny wystąpiły grupy 
wieńcowe, przedstawia-
jąc swoje dzieła, które 
cechowały kunszt i ele-
gancja. Po prezentacjach 
sołectw przyszła pora na 
śpiew. Panie z Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku „Globus”, którym przewodni-
czyła sołtys wsi Żerków Halina Krakowska, zaśpiewały 
kilka zapomnianych piosenek. Był też czas na aktorskie 
zmagania. Grupa Regionalna z Gnojnika pod egidą He-
leny Święch rozbawiła widzów do łez przedstawiając 
„Wyskubek”. Szczególną atrakcją dożynek był występ 
„Łoniowiaków”. Dopracowane układy choreograficzne 
i kolorowe stroje zachwyciły publiczność, która nagro-
dziła tancerzy gromkimi brawami. Imprezie towarzyszył 
konkurs na „Najlepszą potrawę ze śliwką” organizowany 
przez Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku, do którego 
zgłosiły się cztery osoby. Zatem można było też skoszto-
wać tutejszych frykasów, nie tylko ze śliwką. Dopełnie-
niem całości była kulturalna zabawa taneczna w rytmach 
zespołu „Siuhaje”. 

Helena Święch

Uroda wyskubka

Organizatorzy Dożynek, tj. Centrum Kultury w Gnojniku i Sołectwo Biesiadki gorąco dziękują wszystkim, 
którzy chętnie służyli swoją pomocą przy organizacji imprezy. Dziękujemy przede wszystkim grupom wień-
cowym, które uwiły piękne wieńce z tegorocznych zbiorów. Dziękujemy strażakom na czele z prezesem OSP 
Pawłem Machałem – mieszkańcy Biesiadek mogą być z nich dumni. Wyrazy uznania kierujemy do pań przy-
gotowujących smakołyki na poczęstunek dla gości i do Kiermaszu Produktów Lokalnych. 
Należy nadmienić, że nie byłoby imprezy, gdyby nie sponsorzy: Angelika i Piotr Czyżyccy – stacja paliw CMC 
w Gnojniku, Andrzej Dudek – firma MAX-TRANS z Biesiadek, Lech Pikuła – Bank Spółdzielczy w Brzesku, 
Małopolska Izba Rolnicza, Ludmiła Gołąb, Renata Zając – sklep papierniczy w Gnojniku, Tomasz Malec – 
Browar Okocim „Calsberg”, Andrzej Zelek – firma „Auto-Zelek” w Lewniowej, Aneta Rzepa – zakład fryzjerski 
w Gnojniku, Robert Sacha – firma „Smerf” Biesiadki, Marek Strzelec – firma „Dimarco” w Iwkowej, Katarzyna 
Jasnos – stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. 
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Zasłużyli, by ocalić ich od zapomnienia
Jako pierwsza miej-

scowość po stolicy na-
szej gminy Lewniowa 
doczekała się wspania-
łej publikacji poświę-
conej jej mieszkańcom. 
Ze stron albumu „Oca-
lić od zapomnienia” 
uśmiechają się twarze 
tych, którzy przybyli 
na promocje książki 

i tych, których od wielu lat już we wsi nie ma.
Skąd pomysł na stworzenie albumu fotograficzne-

go o Lewniowej?
Miałam okazję być na promocji albumu fotograficz-

nego Tadeusza Kowalczyka. Z ogromnym zaintereso-
waniem oglądałam zgromadzone przez autora zdjęcia, 
w pewnym momencie zachwyt zaczął ustępować miej-
sca zazdrości. Czy Lewniowa nie mogłaby doczekać się 
podobnej publikacji? – wdarło się pytanie. Z duszą na ra-
mieniu i takim właśnie pytaniem udałam się do Centrum 
Kultury. Pani dyrektor zaakceptowała pomysł i dała mi 
zielone światło do działania. 

Czy podczas zbierania materiałów do książki zda-
rzały się chwile zwątpienia? 

Oczywiście, pomimo całego zapału, jaki mi towarzy-
szył przy tworzeniu albumu, nawiedzały mnie również 
uczucia zwątpienia. Pierwsze takie zaatakowało mnie po 
pierwszej rozmowie z Tadeuszem Kowalczykiem, kiedy 
to pełen dobrych chęci przedstawił mi ze szczegółami 
jak ma wyglądać praca nad książką. Mogłabym wtedy 
pomyśleć, że chce mnie zniechęcić do dalszego działa-
nia, gdyby nie jego słowa – Pani Bogusiu ale ja już pani 
nie odpuszczę. Będę regularnie co dwa miesiące monito-
rował pani prace. 

Kolejne zwątpienie pojawiło się po tym, kiedy ksiądz 
proboszcz na moją prośbę podał do wiadomości infor-
mację o podjętej pracy. Wyobrażałam sobie, że zaczną 
napływać do mnie zdjęcia a spotkałam się z głuchą ciszą. 
Ludzie albo nie zrozumieli, na czym ma polegać tworze-
nie albumu, albo nie mieli śmiałości sami się zgłaszać. 
Nie pozostało mi nic innego, jak chodzić od domu do 
domu i prosić o udostępnienie starych fotografii. 

Jak na to przedsięwzięcie reagowali mieszkańcy 
wioski, najbliższa rodzina?

Reakcja mieszkańców Lewniowej była różna. 
Zdarzało się, że ktoś patrzył na mnie z czymś więcej 
w oczach niż zdziwieniem. Na szczęście częściej spo-
tkałam się z pozytywną reakcją. Niektórzy z zapałem 
poświęcali swoje rodzinne albumy, by udostępnić mi 
zdjęcie. Dodawało mi to sił i nie pozwalało przerwać 
pracy. Zniecierpliwienie mieszkańców i ciągłe pytania –  
Co z tym albumem, kiedy się ukaże? – było dla mnie 
znakiem, że ktoś na niego czeka, że to ma sens. Jestem 
ogromnie wdzięczna wszystkim tym, na których pomoc 
mogłam liczyć. Właściciele zdjęć narażeni byli na liczne 
telefony często po godzinie 22 oraz setki pytań. Jednak 

zawsze spotkałam się z ogromną cierpliwością i życzli-
wością. Dlatego pragnę podkreślić – ten album to dzieło 
nas wszystkich. Co do mojej rodziny, to w tym miejscu 
jeszcze raz pragnę podziękować mojej córce Kasi, która 
od samego początku pracowała ze mną nad albumem, 
a nie było jej łatwo, bo wnuczek Jaś był bardzo malutki 
i wykorzystywałyśmy dosłownie każdą godzinę, kiedy 
akurat spał. Nie wyobrażam sobie, jakby to wyglądało 
bez wsparcia i pomocy córki, na szczęście ona cieszyła 
się tym albumem nie mniej niż ja. 

Czy wszyscy chętnie dzielili się swoimi fotografiami?
Jak już wspomniałam, moja prośba o zdjęcia czasami 

spotykała się z odmową, którą zawsze mocno przeżywa-
łam ponieważ bardzo mi zależało aby zdjęcia pochodziły 
z każdego domu w mojej wiosce. Bywało, że niektórzy 
obawiali się, że zdjęcia do nich nie wrócą. Jednak czę-
ściej ludzie chętnie otwierali swoje szuflady w poszuki-
waniu starych zdjęć. 

Jak długo trwała praca nad książką?
Najpierw było gromadzenie zdjęć, które potem mu-

siały za pomocą skanu znaleźć się w komputerze. Na-
stępnie każde zdjęcie musiało być w miarę możliwości 
jak najdokładniej opisane: kto się na nim znajduje, rok 
wykonania zdjęcia i źródło. Tak opisane zdjęcia po-
grupowałam według pięciu tematycznych rozdziałów. 
Dopiero wówczas mogłam oddać zbiór do drukarni, ale 
to wcale nie był koniec zajęć, bo przez pół roku jeździ-
łam tam, aby robić korektę. W sumie praca nad książką 
trwała niemal dwa lata. Nie żałuję jednak setek godzin 
spędzonych przy monitorze komputera, bo jak już mówi-
łam na promocji, jest to najpiękniejsza rzecz, jaka mnie 
w życiu spotkała.

Jednym słowem kawal dobrej i rzetelnej pracy.
Tak, to było dla mnie niezwykłe doświadczenie. Każ-

de zdobyte zdjęcie było dla mnie ważne, nie było zdjęć 
mniej i bardziej wartościowych. Ze wszystkich zebra-
nych odrzuciłam zaledwie kilka, tylko dlatego, że były 
słabo czytelne. To była niełatwa, ale też pasjonująca pra-
ca, czasochłonna, ale jakże ciekawa. Każde zdjęcie, któ-
re przyniosłam do domu było nową historią, nowym wy-
darzeniem, nowym spotkaniem. Ta praca coś we mnie 
zmieniła. Inaczej zaczęłam traktować to, co minione. 
Uświadomiłam sobie, jak cenne są nasze wspomnienia 
i pamięć o tych, których już nie ma. Dziś jedyne czego-
żałuję, to że może są jeszcze domy, gdzie nie trafiłam, 
na dnie szuflad są zdjęcia, które powinny znaleźć się 
w książce. 

Najbardziej zaskakująca sytuacja podczas zbiera-
nia materiałów…

Tym, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to po-
stawa Tadeusza Kowalczyka. Kiedy tak jak obiecał, za-
dzwonił, by sprawdzić postępy mojej pracy, uwierzyłam, 
że dla niego ten rodzący się album jest również ważny. 
Od tej pory cały czas, aż do dnia promocji nie opuszcza-
ło mnie przekonanie, że mogę liczyć na jego pomoc. 

Książka jest wzbogacona o Pani wiersze, często 
bardzo osobiste.
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Czasem, kiedy brakowało słów 
tych najprostszych, łatwiej było 
ubrać myśli w rymy. Wiersze, 
które znalazły się w książce po-
wstawały na przełomie wielu lat 
i poświęcone są moim Rodzicom. 
Tych dwoje prostych, skromnych 
ludzi dwukrotnie uratowało mi 
życie. Pierwszy raz, kiedy dzie-
więciomiesięcznemu dziecku 
otworzyli drzwi swoich serc, by 
ich dom uczynić moim domem. 
Po raz drugi, kiedy latami walczy-
li o moje życie. Nie byłoby mnie 
na świecie, nie byłabym tym, kim 
jestem, gdyby na mojej drodze 
Bóg nie postawił tych dwoje cu-
downych ludzi. Dług, jaki zacią-
gnęłam przed laty, jest nie do spła-
cenia. Tym ważniejsza dla mnie 
jest ta książka, którą pozwoliłam 
sobie zadedykować mojej Mamie 
i mojemu nieżyjącemu Tatusio-
wi. A wiersze… niezmiernie miło 
jest mi usłyszeć, gdy ktoś powie, 
że wzruszyły go do łez, mnie po-
magały radzić sobie z tęsknotą za 
Tatą i z lękiem o życie Mamy. 

Kilka słów zachęty dla nie-
zdecydowanych lub takich, któ-
rzy jeszcze o książce nie słyszeli.

Zachęcam do zakupienia al-
bumu każdego, kto związany jest 
w jakiś sposób z Lewniową. To 
wspaniała podróż ścieżką wspo-
mnień, to hołd złożony, tym, któ-
rych już nie ma wśród nas. A może 
ktoś na szkolnej fotografii roz-
pozna swojego męża, ojca, swoją 
babcię. Może zobaczy sam siebie 
w gronie kolegów z klasy i za-
trzyma się na chwile, by usłyszeć 
dźwięk starego dzwonka. Ci, któ-
rzy są już w posiadaniu albumu 
mówią, że nie można go przejrzeć 
w pół godziny. Zachęcam i życzę 
ciekawych spotkań oraz głębokich 
refleksji. 

Dziękuję za rozmowę. 

Należy podkreślić, że autorka 
wykonała tę wspaniałą pracę cał-
kowicie bezpłatnie. Mieszkańcy 
Lewniowej z pewnością są jej za 
to wdzięczni, a jej samej towa-
rzyszyć powinna wielka satys-
fakcja i duma. 

Z autorką książki Bogumiła 
Sachą rozmawiała Ewa Świerczek. 
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Mam siłę
Już po raz czwarty „Gazeta Krakowska” nagro-

dziła wybitnych działaczy społecznych i biznesme-
nów Małopolski. Statuetki wręczono laureatom 14 
lipca podczas uroczystej gali w Pałacu Bonerowskim, 
a w zaszczytnym gronie znalazła się Ewa Cierniak-
-Lambert, dyrektor NZOZ-u Centrum Medycyny 
Rodzinnej w Gnojniku. Redakcji „Wieści Gminnych” 
opowiedziała, jakie emocje i refleksje towarzyszyły 
jej podczas tego niezwykłego wydarzenia.

Czy czuje się Pani silna?
Należę jako kobieta do płci słabej, ale za taką się nie 

uważam. Niejednokrotnie los mnie doświadczył, ale 
brałam się z przeciwnościami za „rogi” i wygrywałam. 
Mam wsparcie w rodzinie, mężu i dzieciach i to mi do-
daje sił.

Czy spodziewała się Pani zaszczytnego tytułu? 
Byłam zaskoczona nominacją do tego tytułu, tak wie-

le znanych i szanowanych osób z naszego okręgu było 
nominowanych. W głębi duszy marzyłam, że uzyskam 
niezły wynik w tej rywalizacji. Nie myliłam się. 

Jakie emocje towarzyszyły Pani podczas odbiera-
nia statuetki w Krakowie? 

Przede wszystkim czułam się doceniona przez osoby, 
które na mnie oddawały głosy. Zresztą każde wyróżnienie 
czy nagroda, jakie do tej pory odbierałam, dodają sił i mo-
bilizują do dalszej pracy społecznej, utwierdzają mnie, że 
podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia oraz codzien-
na praca mają sens a zamierzone cele osiągam.

Czego boją się silni ludzie? 
Nie wiem, czego boją się inni, ja zawsze obawiałam 

się samotności, dlatego staram się przebywać wśród lu-
dzi, doceniam to, że mam dużą rodzinę i na niej mogę 
polegać. 

Co jest dla Pani priorytetem? 
Oczywiście moja kochana rodzina, mąż, dzieci i gro-

madka wnucząt.
W dalszej kolejności praca zawodowa, praca społecz-

na, bez której nie wyobrażam sobie życia.
Czy spośród innych nagrodzonych ktoś Pani im-

ponuje? 
Wiele osób z nagrodzonych w poszczególnych okrę-

gach województwa małopolskiego to osoby piastujące 
wysokie funkcje społeczne i zawodowe. Momentem czu-
łam się zażenowana, że znalazłam się w tak wspaniałym 
gronie. Imponują mi osoby bezpośrednie, wiele dające 
od siebie innym, bezinteresownie pomagające innym, 
a takich w tym gronie nie brakowało.

O czym Pani marzy?
Jak każdy człowiek mam ukryte marzenia i takie, 

o których można powiedzieć innym. Marzy mi się, abym 
była zdrowa, nadal miała dużo siły, aby móc pracować 
zawodowo i pomagać innym. Marzę, aby moje dzieci 
kontynuowały to, co z mężem zapoczątkowaliśmy na te-
renie gminy i nie tylko.

Co Pani myśli o świecie? O ludziach? 
Świat jest piękny. Trzeba umieć cieszyć się każdym 

dniem, jaki Bóg nam daje, każdą drobną rzeczą, którą 
uda nam się załatwić dla siebie czy innych, nie zrażać 
się porażkami, przeciwności pokonywać i iść dalej… 
do celu. A ludzie, no cóż, są czasem okrutni w wydawa-
niu pochopnych sądów o innych, nie bacząc na siebie, 
na otoczenie, na to, że niejednokrotnie długim językiem 
krzywdzą drugich. A może warto byłoby się czasem za-
stanowić. Nie należy tego uogólniać, bo wiele jest osób 
życzliwych, chętnych do współpracy, trzeba ich tylko 
„zarazić” pracą i dać dobry przykład.

Dziękuję za rozmowę i życzę niegasnących sił i za-
pału do podejmowania dalszych wyzwań.

Ewelina Bednarowska 
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Szkoła językowa w gminie
W roku szkolnym 2015/2016 szkoła EARLY STAGE 

realizowała projekt międzynarodowy FOOD SMART 
związany z tematyką jedzenia i odżywania. Projekt miał 
na celu rozwijać nie tylko umiejętności językowe ale 
również wrażliwość społeczną uczniów. Zapoznaliśmy 
dzieci z kuchniami świata, pokazaliśmy, na czym polega 
zdrowa dieta, odkryliśmy bogactwo witamin znajdują-
cych się w warzywach i owocach. Nie zabrakło też te-
matów poważniejszych – porozmawialiśmy o wpływie 
niezdrowego jedzenia i braku ruchu na nasze zdrowie, 
opowiadaliśmy o krajach, w których głód i niedożywie-
nie są największymi problemami społecznymi. Wspólnie 
zastanawialiśmy się, jak możemy mądrze pomagać bied-
niejszym częściom świata.

W dniach 9-11 sierpnia szkoła EARLY STAGE zor-
ganizowała 3 bezpłatne, wakacyjne warsztaty dla dzieci 

Tegoroczny konkurs o „Statuetkę św. Szymona” 
w Lipnicy został wręcz opanowany przez utalentowa-
nych solistów z naszej gminy. I tak w kategorii szkół 
podstawowych dwa równorzędne pierwsze miejsca i sta-
tuetki św. Szymona zdobyły Marysia Skirło z Gnojnika 
oraz Agnieszka Myrlak z Biesiadek. Biesiadki repre-
zentowały także Monika Machał, która jako najmłodszy 
uczestnik konkursu, uplasowała się na trzecim miejscu 

z gminy Gnojnik, na których m.in. zostały przedstawione 
3 z 18 piosenek z płyty FOOD SMART. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w zajęciach i w zabawny sposób pozna-
ły niezmiernie ważne fakty dotyczące jedzenia. Więcej 
zdjęć z warsztatów można znaleźć na stronie interneto-
wej EARLY STAGE http://www.earlystage.pl/galeria/
wakacje-z-food-smart.

Szkoła EARLY STAGE prowadzi intensywne kursy 
języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 19 lat. 
Zapisy przyjmowane są do 6 września. 

Szczegóły na stronie internetowej www.earlystage.pl/
szkola/gnojnik. (tel. 660-627-203)

Paulina Kopacz
Dyrektor filii Early Stage 

Brzesko/Gnojnik

Owocowe szaleństwa z angielskim Kuchnia wg królowej Elżbiety

w kategorii szkół podstawowych a także Julia Gnyla, 
która występowała w kategorii gimnazjum i zajęła w niej 
drugie miejsce. Do Lipnicy pojechała także dziecięca 
scholka z Biesiadek, która zaraz po swoim konkurso-
wym występie dała przepiękny koncert piosenek reli-
gijnych. W rezultacie grupa uplasowała się na trzecim 
miejscu w kategorii zespołów.

Ewa Strzesak

Śpiewali na chwałę Panu



WIEŚCI GMINNE

16

lipiec - sierpień Nr 4 (124) 16

Letnie remonty dróg

Już blisko 700 rodzin z terenu gminy Gnojnik skorzy-
stało z programu „Rodzina 500+”, co daje kwotę blisko 
2 mln złotych dofinansowania. Pomocą objęto ponad ty-
siąc dzieci. Wójt gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zapraszają pozostałe uprawnione osoby do 
korzystania ze świadczenia. Do programu można bo-
wiem dołączyć w dowolnym momencie. 

1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie rządowy program 
„Rodzina 500 +”, czyli 500 zł na drugie i kolejne dziec-
ko, a także na pierwsze i jedyne w rodzinie, w której 
dochód na członka nie przekracza 800 zł lub 1200 zł 
w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rodzice, którzy złożyli wniosek do 1 lipca włącznie 
otrzymali świadczenie wychowawcze z wyrównaniem 
od 1 kwietnia. Z takiej szansy skorzystało 689 rodzin. 
Wnioski składane były osobiście w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej oraz w formie elektronicznej za 
pomocą bankowości elektronicznej, systemu Empati@, 
platformy ePUAP oraz PUE ZUS. W formie papierowej 
złożono 650 wniosków, a za pomocą systemów infor-

500 plus w Gminie Gnojnik
matycznych 39. Najwięcej wniosków, bo aż 475 wpły-
nęło w kwietniu. Do połowy sierpnia br. w sumie złożo-
no 700 wniosków. Wnioski, które wpływają po 1 lipca 
wypłacane są od miesiąca, w którym zostały złożone. 
Zdecydowaną większość złożonych dokumentów (496) 
stanowiły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego na pierwsze dziecko.

Rodziny, w których jedno z rodziców pracuje poza 
granicami kraju również mogą starać się o świadczenie 
wychowawcze – wówczas takie wnioski przekazywane 
są do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Tar-
nowie. Decyzję w ich sprawie wydaje marszałek woje-
wództwa. Do rozpatrzenia przez marszałka skierowano 
135 wniosków z naszej gminy.

Bliższych informacji na temat świadczenia „Rodzi-
na 500+” udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gnojniku, piętro III, pokój nr 29, tel. 14 68 69 600 
wew. 33.

Monika Pasek, GOPS w Gnojniku

Już od kilku lat Gmina Gnojnik z sukcesem stara się 
o środki na remont dróg z rządowego programu, dawniej 
zwanego „schetynówką”. W bieżącym roku udało się 
pozyskać ponad 230 tys. zł. Dzięki tej dotacji, wspartej 
środkami z budżetu Gminy Gnojnik w wysokości blisko 
64 tys. zł, modernizacji poddano dwie drogi na terenie 
naszej gminy – „Tworkowa” w Lewniowej oraz „Skot-
nica Strońska” w Uszwi, a także przepust na drodze 
„Granice Tymowskie” w Gosprzydowej. Prace na tych 
trasach – z uwagi na stan pogody – jeszcze trwają.

Kompleksowy remont drogi w Uszwi poprzedzony 
został wykonaniem odwodnienia, sfinansowanego ze 
środków wiejskich wsi Uszew. Ponadto w miesiącach 
letnich remontom poddano przepusty na drogach „Stara 
Wieś” i „Chronów” w Gnojniku, a także wykonano ściek 
betonowy na działce nr 141 w Uszwi. Prace te pochłonę-
ły blisko 25 tys. zł.

Oprócz dbałości o drogi gminne, władze naszej gmi-
ny rokrocznie starają się również o poprawienie stanu 
dróg transportu rolnego. Przy 50-procentowym udziale 
środków zewnętrznych, w bieżącym roku wyremon-
towano cztery drogi służące rolnikom. Na drogach 
w Gnojniku („Wisowa w stronę Chudoby”), Lewniowej 
(„Granice do łąk”) oraz Zawadzie Uszewskiej („Od Pana 
Golca w stronę Przesnej drogi”) zakres prac obejmował 
żwirowanie, a także wybranie rowów. Natomiast droga 
Gnojnik „Granice Lewniowskie” oprócz wyżwirowania 
doczekała się również nowej nawierzchni asfaltowej. 
Rekultywacja – zgodnie z umową z Wykonawcą – po-
chłonęła 78 tys. zł, z czego kwotę blisko 39 tys. zł stano-
wiły środki zewnętrzne. Pozostałe kwoty zostały zagwa-
rantowane w budżecie poszczególnych sołectw.

W sierpniu zakończono remont drogi powiatowej 
Gnojnik – Lipnica Murowana, na który środki w wy-
sokości ponad 3,7 mln zł pozyskano z rządowego Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie to realizowane 
było wspólnie przez Powiat Brzeski oraz Gminę Gnoj-
nik, której wkład finansowy wyniósł 800 tys. zł. Efektem 
końcowym remontu jest nie tylko nowa nawierzchnia bi-
tumiczna jezdni, ale również sześciokilometrowy ciąg 
pieszo-rowerowy, oznakowanie poziome i pionowe, od-
wodnienie oraz przebudowana zatoka autobusowa.

Reasumując, dotychczas zrealizowane prace moder-
nizacyjne na drogach powiatowych, gminnych i rolnych 
pochłonęły blisko 4,9 mln zł, z czego ponad 920 tys. zł 
stanowiły środki z budżetu naszej Gminy. Niewątpliwie 
najbardziej cieszy remont drogi powiatowej w Gosprzy-
dowej, dzięki któremu znacznie poprawiło się bezpie-
czeństwo użytkowników tej trasy oraz mieszkańców wsi.

Urząd Gminy Gnojnik
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Oferta jesienno-zimowa w Centrum Kultury w Gnojniku
Centrum Kultury zaprasza na zajęcia stałe:
AEROBIK 
Zestawy intensywnych ćwiczeń, które pomagają 
w utrzymaniu dobrej kondycji, a jednocześnie pobudzają 
układ oddechowy i krążeniowy.
Instruktor: Andrzej Urban.
ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE
Taniec nowoczesny (show dance, jazz, hip-hop z ele-
mentami akrobatyki). Zajęcia taneczne wyrabiają poczu-
cie rytmu, formują płynność ruchów oraz panowanie nad 
własnym ciałem, pomagają konstruktywnie rozładować 
emocje  i wyrobić nawyk aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Taniec dodaje pewności siebie, przebojowości 
i odwagi. Umożliwia udział w prestiżowych konkursach 
i festiwalach tanecznych. Istnieją dwie formacje tanecz-
ne: „Mini Błysk” od lat 6 do 9 i „Błysk” od 10.
Instruktor: Marta Kremer, tancerka ze Studia Tańca 
w Libiążu.
ORKIESTRA DĘTA – nauka gry na instrumentach dętych
Zajęcia mają na celu nauczyć dzieci i młodzież gry na 
instrumentach dętych oraz przygotować do udziału 
w występach publicznych. Uczestnik zajęć ma szanse 
swobodnie wydobywać własną ekspresję, realizować 
pomysły muzyczne przy pomocy instrumentu. Zajęcia 
pomogą w rozwoju słuchu muzycznego, harmonicznego, 
oraz pamięci muzycznej.
Instruktor: Wiesław Porwisz, kapelmistrz.
NAUKA GRY na instrumentach klawiszowych i strunowych
Nauka gry na: instrumentach klawiszowych, gitarze, 

pianinie, akordeonie. Jest to doskonała oferta dla osób, 
które dopiero poznają instrumenty oraz tych, które już 
na nich grają. Materiał dobierany jest tak by zacieka-
wiać i nie zrazić do systematycznej pracy. Instruktor 
w umiejętny sposób łączy naukę klasycznych utworów 
ze współczesnymi. Swoją wiedzę muzyczną i umiejętno-
ści uczestnicy pogłębiają na zajęciach jedno lub dwuoso-
bowych, dzięki czemu mają możliwość indywidualnej 
pracę z nauczycielem.
Instruktor: Jakub Tota, mgr Chóralistyki i Dyrygentury.  
JĘZYK ANGIELSKI
Lekcje odbywają się na trzech poziomach: początkują-
cy, średniozaawansowany i zaawansowany. Kurs języka 
angielskiego nauczy przede wszystkim prawidłowego 
akcentu, co umożliwi płynne wypowiadanie się w tym 
języku. Wdroży zasady właściwego czytania i pisania po 
angielsku. Pomoże w przygotowaniu do egzaminu. Zaję-
cia prowadzone są w małych grupach przez wykształco-
nego pedagoga.
Instruktor: Natalia Sikora.
ZAJĘCIA TEATRALNE
Zajęcia pomogą rozwinąć wyobraźnię, nauczą pracy 
w zespole i wyrażania emocji za pomocą gestu, mimiki 
i ruchu. Celem warsztatów jest przygotowanie i wysta-
wianie sztuk scenicznych. 
Instruktor: Helena Święch.
Zapisy i szczegółowe informacje w Centrum Kultury 
w Gnojniku oraz pod numerem telefonu 14 68 69 690 lub 
604 283 637.

Jak co roku parafianie z gminy Gnojnik udali się, by uroczyście powitać pielgrzymów 
na Jasnej Górze. Wśród tysięcy tułaczy wypatrywali swoich sąsiadów, przyjaciół i krewnych.
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Co słychać w gminie?
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk-
cji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Gnojnik 
(I piętro, pokój nr 14) w terminie od 1 do 31 sierpnia 
2016 r. Do wniosku należy dołączyć faktury z zakupu 
oleju w okresie od 1 lutego br. do 31 lipca br. Faktu-
ra może być wystawiona tylko na rolnika – właściciela 
gruntu, a także powinna zawierać pełne dane adresowe 
rolnika.

***
Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się – szybciej niż 

zakładano – zakończyć wymianę poszycia dachowego 
na budynku Domu Strażaka w Zawadzie Uszewskiej. 
Zadanie w wysokości około 40 tys. zł sfinansowano 
z budżetu Gminy Gnojnik. W związku z zakończeniem 
prac remontowych można już bezpiecznie korzystać 
z placu zabaw przy Domu Strażaka.

***
W sierpniu rozpoczął się trzeci etap budowy sali 

sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły 
w Biesiadkach. Koszt robót wykończeniowych oszaco-
wano na ponad 1,5 mln zł. Ekipa budowlana, zgodnie 
z zapisami umowy, pracować będzie w budynku szkoły 
do końca maja 2017 roku.

***
Klatka schodowa w Domu Strażaka w Gnojniku – za 

sprawą nieodpłatnej pracy więźniów z Zakładu Karnego 
w Nowym Wiśniczu – doczekała się modernizacji. Zry-
wanie starej boazerii, szpachlowanie, kładzenie gładzi 
oraz malowanie – tak wyglądał zakres prowadzonego re-
montu. Estetyczny, jasny kolor ścian rozjaśnił i optycz-
nie powiększył ciemne pomieszczenie.

GNOJNIK

***
Czas wakacji wykorzystywany jest do prowadzenia 

prac modernizacyjnych w placówkach oświatowych. 
Więźniowie z Zakładu Karnego w Wiśniczu oraz pra-
cownik Urzędu Gminy wykonali remont stołówki w bu-
dynku szkolnym w Lewniowej. Modernizacja pomiesz-
czenia objęła: szpachlowanie i malowanie ścian, układa-
nie płytek ściennych oraz częściową wymianę terakoty 
podłogowej.

***
Z inicjatywy sołtys wsi Gnojnik Anny Stolarczyk 

oraz rady sołeckiej w centrum Gnojnika, tuż obok ko-
ścioła pw. św. Marcina powstało boisko do siatkówki 
plażowej. Obiekt przygotowano w związku z przyjaz-
dem pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. W sezo-
nie wiosenno-letnim z boiska mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy Gnojnika oraz pozostałych gminnych miej-
scowości. Na obiekt należy przynieść własną piłkę.

***
Do końca października w budynku Urzędu Gminy 

w Gnojniku (II piętro, pokój nr 17) w godzinach 9.00-
13.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne dla 
wszystkich mieszkańców. Jest to projekt Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych „Młodzi dla Nie-
połomic”. Dokładne terminy porad: 22 sierpnia, 5 i 19 
września oraz 3 i 17 października. Przed skorzystaniem 
z porady prosimy o – w miarę możliwości – wcześniej-
szy kontakt telefoniczny pod numerem 692 740 206 (ce-
lem ustalenia dokładnej godziny) oraz przyniesienie na 
spotkanie wszelkiej posiadanej dokumentacji dotyczącej 
sprawy.

Ogłoszenie

Sprzedam działki budowlane 
w miejscowości Uszew 

(rejon market ,,Delikatesy”) 
o powierzchni 85 arów 

z możliwością podziału na 
mniejsze działki.

Telefon: 786 144 988
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czyt. str. 10

Gminne świętowanie

czyt. str. 5



Wakacje w pełnej krasie

czyt. str. 8-9


