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Od kilku miesięcy w naszej gminie toczą się prace, 
których efektem będzie opracowanie Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji Gminy Gnojnik na lata 2016-2020. Do-
kument, na stworzenie którego Gmina pozyskała blisko 
50 tys. zł, pozwoli otrzymać wsparcie ze środków euro-
pejskich dla rozwoju infrastruktury.

Czym w ogóle jest owa rewitalizacja? Rewitalizacja 
to wszelkie działania podejmowane na rzecz poprawy 
warunków życia mieszkańców, warunków do rekreacji, 
uprawiania sportu, edukacji, ale też do rozwoju działal-
ności gospodarczej. Rewitalizacja skierowana jest do 
wszystkich grup wiekowych – począwszy od dzieci, 
a na osobach starszych kończąc. Powinna ona obejmo-
wać tzw. obszar zdegradowany, czyli obszar gdzie zdia-
gnozowano występowanie największych problemów 
społecznych. Głównymi problemami mogą być bezro-
bocie, przestępczość, uzależnienie rodzin od pomocy 
socjalnej czy słabe wyniki dzieci w nauce, ale też np. 
zanieczyszczenie powietrza czy brak komunikacji pu-
blicznej. Analiza przeprowadzona na podstawie danych 
statystycznych pozwoliła wyznaczyć takie obszary zde-

Gmina Gnojnik czyni starania, by zmienić wygląd, 
ale przede wszystkim funkcjonalność centrum Gnojnika. 
Mowa o terenie wokół budynku Urzędu Gminy i Remizy 
Strażackiej, który – jeśli wszystko pójdzie po myśli sa-
morządu gminnego – zostanie zagospodarowany, zmie-
niając się nie do poznania.

Przy możliwym wsparciu ze środków unijnych do-
stępnych w ramach poddziałania 452 – tzw. SIT, ma 
powstać parking z około osiemdziesięcioma miejscami 
postojowymi oraz specjalnym stanowiskiem dla rowe-
rów. Lokalizacja parkingu to rozległa działka za budyn-
kami gminnymi, która – zgodnie z planami – zostałaby 
w ramach pozyskanych środków ogrodzona, oświetlona 
oraz objęta monitoringiem. Proces zagospodarowywania 
tego terenu dopełniłby montaż tablic informacyjnych. 

Gminny Program Rewitalizacji

Parking w planach

gradowane na terenie naszej gminy. Kolejnym krokiem 
w opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji 
jest wyznaczenie głównych potrzeb wynikających z nie-
doborów występujących na danym terenie. W procesie 
tym aktywny udział biorą sami mieszkańcy, którzy mogą 
zgłaszać swoje propozycje inwestycji. W połowie paź-
dziernika przeprowadzono cykl konsultacji społecznych, 
które miały miejsce w Gnojniku, Biesiadkach i Uszwi. 
Na spotkaniach mieszkańcy mogli przedstawiać swoje 
propozycje inwestycji. Spośród zgłoszonych pomysłów 
zostaną wybrane te najważniejsze, by następnie zapisać 
je w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dokument zo-
stanie poddany kolejnej ocenie na spotkaniach konsulta-
cyjnych z mieszkańcami.

Program Rewitalizacji poddany wyżej opisanym 
działaniom stanowił będzie dokument bazowy do skła-
dania wniosków o wsparcie konkretnych inwestycji. Na-
bór rozpocznie się na początku roku 2017. 

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik 

Przemijanie, szaruga – chyba te 
tematy najczęściej cisną nam się 
na usta, gdy przychodzi jesień. 
Kalosze i parasolki to akcesoria 
ostatnio najbardziej pożądane. 
A jednak jest i dobra strona tej 
pory roku, długie jesienne wie-
czory zachęcają do sięgnięcia po 

dobrą książkę oraz do udziału w zajęciach proponowa-
nych przez nasze placówki. A jest ich nie mało, o czym, 
drodzy Czytelnicy, możecie się przekonać przeglądając 
nasz periodyk. W październiku wszystkie serca biją dla 
św. Jana Pawła II, którego wspominamy przez koncerty, 

wystawy i apele. Jeśli mowa o upływającym czasie, to 
właśnie mija piękny jubileusz 30-lecia zespołu taneczne-
go hula-hop „Szkraby”. Ważną uroczystość przyłączenia 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego obcho-
dzili druhowie z OSP w Uszwi. Zaś placówki oświatowe 
opowiadają o swoich osiągnięciach i ciekawych projek-
tach. Zachęcamy również do uczestnictwa w konsulta-
cjach społecznych, dotyczących programu rewitalizacji, 
o czym szerzej dowiecie się z poniższych artykułów. Na 
koniec informujemy o ogłoszonym konkursie na logo 
Centrum Kultury w Gnojniku. Szczegóły i cały regula-
min znajdziecie na stronie internetowej oraz na naszym 
facebookowym profilu. Zachęcamy do udziału i podzie-
lenia się swoimi twórczymi pomysłami.

Ewa Świerczek
Redaktor naczelny 

Od redaktora

Ponadto, w ramach zadania zaplanowano przebudowę 
obecnych chodników przy drodze krajowej (na odcinku 
od Zawady Uszewskiej do centrum Gnojnika) na ciągi 
pieszo-rowerowe oraz modernizację przystanków.

Zgodnie ze wstępnymi planami dotyczącymi budo-
wy parkingu oraz pozostałych opisanych wyżej działań 
zadanie opiewać będzie na 3,5 miliona złotych, z czego 
prawie 3 miliony będzie pochodziło z dotacji unijnej.

Planowany parking miałby funkcjonować jako prze-
strzeń typu park & ride, czyli „Parkuj i jedź” – kierowcy 
zostawialiby swoje samochody i przesiadali się do ko-
munikacji zbiorowej, kontynuując podróż do centrum 
miast. Takie rozwiązanie jest w naszej gminie potrzebne, 
biorąc pod uwagę fakt, że wielu mieszkańców pracuje 
lub studiuje w systemie dziennym w Krakowie, dojeż-
dżając codziennie do stolicy województwa.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik

Kreują nasz świat
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24 września br. przed Domem Strażaka w Uszwi miał 
miejsce uroczysty apel z okazji włączenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Uszwi do struktur Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. W uroczystości wzięły 
udział Poczty Sztandarowe z terenu gminy Gnojnik, de-
legacje OSP z terenu powiatu włączone już do KSRG, 
zaproszeni goście – m.in. przedstawiciel Komendy Wo-
jewódzkiej PSP w Krakowie mł. bryg. Marek Rydz, Ko-
mendant Powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Dariusz 
Pęcak, st. bryg. Piotr Strojny, Prezes Oddziału Gminne-
go ZOSP RP druh Wojciech Rzepa, Komendant Gminny 
druh Kazimierz Święch, Komendant Gminny senior druh 
Eugeniusz Stochel, asystentka posłanki Józefy Szczu-
rek-Żelazko – Paulina Rudnik, Starosta Brzeski Andrzej 
Potępa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego druh Artur Seniuk. Przybyli również przed-
stawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Gnojnik 
Sławomir Paterek, Przewodniczący Rady Gminy Janusz 
Zych, sołtys wsi Stanisław Cebula, proboszcz parafii ks. 
Jan Kudłacz. Po rozpoczęciu uroczystości asp. Szymon 
Płaneta złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu 
PSP w Brzesku Dariuszowi Pęcakowi o gotowości jed-
nostek do uroczystego apelu z okazji włączenia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Uszwi do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie komendant dokonał 
przeglądu pododdziałów, po czym odbyło sie uroczy-

Gmina Gnojnik po raz kolejny pozyskała dotację na 
zakup odzieży ochronnej oraz specjalistycznego sprzętu 
dla jednostek OSP. Uroczyste 
przekazanie asortymentu preze-
som i naczelnikom miało miej-
sce 22 września br. w Urzędzie 
Gminy.

Dotację w wysokości bli-
sko 9 tys. zł na zakup odzieży 
ochronnej Gmina Gnojnik pozy-
skała z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie, 
w ramach programu „Zapobiega-
nie poważnym awariom i likwida-
cja ich skutków dla środowiska – 
Bezpieczny Strażak”. Program ten 
skierowany jest do jednostek samo-
rządu terytorialnego województwa 
małopolskiego, a jego celem jest 
wyposażanie strażaków Ochotni-
czych Straży Pożarnych w odzież ochronną do działań 
bojowych. 

Gmina Gnojnik partycypowała w kosztach zakupu 
przedmiotowych zestawów, a jej wkład finansowy wy-
nosił ponad 9 tys. zł. Łączny koszt zadania zamknął się 
w kwocie 18 tys. zł.

Uroczystość włączenia OSP w Uszwi do KSRG

Strażacy otrzymali nowy sprzęt i ubrania

ste podniesienie flagi państwowej na maszt. W poczcie 
flagowym wystąpili dowódca pocztu flagowego druh 
Wojciech Kukla, flagowy pocztu druh Jakub Hamow-
ski, w asyście pocztu flagowego druh Stanisław Borek. 
Następnie głos zabrał Prezes OSP Uszew druh Grzegorz 
Szczygieł, który powitał gości oraz przybliżył rys histo-
ryczny uszewskiej OSP. Na koniec podziękował wszyst-
kim, którzy mieli wpływ na świętowany sukces. Po 
wystąpieniu prezesa asp. Rafał Rożek odczytał wyciąg 
decyzji, włączającej OSP w Uszwi do KSRG. Następnie 
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Krako-
wie mł. bryg. Marek Rydz wręczył na ręce Wójta Gminy 
Gnojnik Sławomira Paterka i Prezesa OSP druha Grze-
gorza Szczygła oficjalny akt podpisany przez Komen-
danta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego. Po wrę-
czeniu aktu głos zabrali przybyli goście. Na ręce prezesa 
jednostki Starosta Brzeski Andrzej Potępa wręczył czek 
na kwotę 3 tys. zł. To strażackie święto uświetnił występ 
Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława Porwisza. 
Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim, 

którzy przyczynili się do tak ważnego dla nas sukcesu, 
a których nie sposób wymienić. Teraz będzie spoczywał 
na nas jeszcze większy ciężar i zakres obowiązków.
Ze strażackim pozdrowieniem druhowie OSP w Uszwi. 

Wojciech Kukla
Fot. Patryk Bober

W ramach zadania „Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

wsparciem dla jednostek OSP 
w Biesiadkach, Gosprzydo-
wej, Lewniowej, Uszwi, Zawa-
dzie Uszewskiej oraz Żerkowie 
przy zakupie sprzętu i odzieży 
ochronnej” wymienione jednost-
ki OSP wzbogaciły się o nastę-
pujący asortyment: zestaw me-
dyczny, deska ratownicza, topor-
ki strażackie, podpinki linkowe, 
latarki, zatrzaśniki, pasy bojowe, 

szelki bezpieczeństwa, opatrunki osobiste, 
ubrania i buty specjalne, hełmy z uchwy-
tem i latarką, kominiarki i rękawice nie-
palne.

Ponadto Gmina wspiera dotacjami 
celowymi działania jednostek OSP rok-
rocznie przekazując druhom setki tysięcy 

złotych. W miesiącach wrzesień-październik ze wspar-
cia finansowego skorzystały zastępy strażaków z Biesia-
dek (zakupiono hełmy bojowe, kominiarki i ubrania stra-
żackie), Gnojnika (nabyto przyczepę do przewozu łodzi 
ratowniczej oraz inne wyposażenie strażackie) i Zawady 
Uszewskiej (zakupiono radiotelefon i zbiornik wodny).

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik
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11 września 2016 r. w Domu Strażaka w Uszwi mia-
ła miejsce kolejna akcja krwiodawstwa, zainicjowana 
przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną, a zorgani-
zowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa w Bochni oraz KP PSP w Brzesku. Wydarze-
nie odbyło się w ramach programu „Ognisty ratownik, 
gorąca krew”. W tym dniu krew oddało 20 osób, a bio-
rąc pod uwagę fakt, że od jednego dawcy pobierane jest  
450 ml krwi, udało się zgromadzić aż 9 litrów krwi. 

Akcje honorowego krwiodawstwa to już tradycja 
uszewskiego życia strażackiego. W tym miejscu należy 
przypomnieć, że jest to już 3 akcja krwiodawstwa zor-
ganizowana przez OSP w Uszwi w naszej gminie. Po-
przednie takie działania miały miejsce w ubiegłym roku: 
11 stycznia (krew oddało 32 osoby) oraz 13 grudnia 
(krew oddało 34 osoby). Podczas wszystkich akcji krew 
oddało łącznie 86 osób, co daje łącznie 86 x 450ml = 
38,7 litrów pobranej krwi. 

Twoja krew – moje życie
Krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki czło-

wiek może dać drugiemu człowiekowi. Pragnąc wdra-
żać w życie szlachetne idee honorowego krwiodawstwa 
i chcąc pozyskać nowych krwiodawców OSP w Uszwi 
będzie organizować cyklicznie kolejne akcje.

Wszystkim honorowym krwiodawcom składamy 
wyrazy podziękowania za postawę godną naśladowa-
nia oraz wkład w realizację szczytnych i humanitarnych 
idei, mających na celu ochronę największej wartości, 
jaką jest ludzkie życie. Dziękujemy również tym, którzy 
bardzo chcieli oddać krew, ale wstępne badania i rozpo-
znanie stanu zdrowia niestety im to uniemożliwiły. Sama 
Wasza chęć włączenia się w to ważne wydarzenie jest 
dla nas niezmiernie ważna. 

Kolejna akcja krwiodawstwa w Domu Strażaka 
w Uszwi już w marcu 2017 r. Przyłączcie się do nas 
w ratowaniu życia i zdrowia! Serdecznie zachęcamy.

Wojciech Kukla 

Przy takiej pani ukłucie nie boli Uśmiech dla życia

1. Lubisz słodkości? Po oddaniu krwi przysługuje Ci 
posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 
kcal – to aż 8 tabliczek czekolady!

2. Honorowemu dawcy krwi przysługuje usprawie-
dliwienie nieobecności na wszystkich zajęciach 
uczelnianych w dniu oddania krwi. Jeśli okaże się, 
że mimo najlepszych intencji z jakiegoś powodu 
nie możesz zostać dawcą, otrzymasz dwugodzinne 
usprawiedliwienie, które pozwoli Ci dotrzeć na po-
zostałe wykłady.

3. Pracujesz? Krwiodawstwo to dobry sposób na fi-
skusa. Osoba, która oddała honorowo krew, może 
w danym roku skorzystać ze specjalnej ulgi podat-
kowej w zależności od ilości oddanej krwi lub oso-
cza (maksymalnie 6 procent uzyskanego dochodu).

4. Podczas pobrania zostanie ci oznaczona grupa krwi. 
Po kilku wizytach w stacji krwiodawstwa za darmo 
lub za niewielką opłatą otrzymasz także potwier-
dzający ją dokument – tzw. krewkartę, która w razie 
wypadku pozwoli ratownikom medycznym szybko 

ustalić twoją grupę krwi i dokonać transfuzji bez 
konieczności wykonywania czasochłonnych badań 
laboratoryjnych.

5. Otrzymasz wyniki badań krwi. Oddana przez cie-
bie krew jest sprawdzana nie tylko pod kątem 
występowania wirusowego zapalenia wątroby  
typu B i C, chorób wenerycznych czy wirusa HIV. 
Możesz zgłosić też chęć otrzymania wyników labo-
ratoryjnych, czyli morfologii lub poziomu hemo-
globiny. W przypadku nieprawidłowości otrzymasz 
skierowanie do specjalisty.

6. Możesz płacić mniej – wiele hoteli, schronisk tury-
stycznych, punktów gastronomicznych czy sklepów 
przewiduje ulgi i zniżki dla honorowych dawców krwi.

7. Jeśli będziesz cyklicznie oddawać krew, możesz 
otrzymać zniżki na przejazdy komunikacją miejską. 
Na przykład w Krakowie oraz Warszawie zasłużeni 
honorowi dawcy krwi, czyli kobiety, które oddały 
co najmniej 15 litrów krwi oraz mężczyźni, którzy 
oddali 18 litrów lub więcej, jeżdżą bezpłatnie!

Dlaczego warto zostać honorowym dawcą krwi?
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Jak co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Uszwi aktywnie włączyli się w akcję pn. „Sprzą-
tanie Świata – Polska”. W tym roku przebiegała ona pod 
hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Była to 
niezwykła lekcja ekologii, której celem było promowa-
nie porządku, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia-
łań, pozwalających zmniej-
szyć nasz negatywny wpływ 
na środowisko. 

Czym dla nas jest eko-
logia, najlepiej wyrażą sło-
wa Miry Stanisławskiej-
-Meysztowicz, założycielki 
Fundacji „Nasza Ziemia”, 
która rokrocznie organizuje 
akcję w Polsce: „Dla mnie 
ekologia ma bardzo osobi-
sty, ludzki wymiar. Jest to 
sprawa powietrza, którym 
oddycham ja i moja rodzina 
(i nie tylko moja!), parku, do 
którego chodzimy na spacer, 
wody, którą pijemy. To spra-
wa życia każdego z nas.” Te-
goroczna akcja skupiała się 
na zawracaniu przedmiotów 
i odpadów z drogi wysypi-
ska. Promowane były dzia-
łania, dzięki którym rzeczy 
można „podać dalej”, aby nie 
stały się odpadami po jedno-
razowym użyciu. A gdy już 
się nimi staną, świadomie 
dać im szansę na „drugie 
życie”, oddając je do zbiór-
ki selektywnej. Aby aktyw-
nie włączyć się w działania 
proekologiczne, uczniowie 
naszej szkoły uczestniczy-
li w spotkaniu z pracowni-
kiem Urzędu Gminy Gnoj-
nik Moniką Gazdą, która 
zorganizowała prelekcję, 
pokazy i konkursy na temat 
właściwego segregowania 
odpadów. Nie zabrakło rów-
nież słodkości dla dzieci, 
które bardzo aktywnie brały 
udział w spotkaniu. Następ-
nie wszyscy podopieczni 
naszej szkoły, zaopatrzeni 
w rękawice i worki, ruszyli 
na sprzątanie wyznaczonych 
dla poszczególnych klas rejonów wsi. Oczywiście śmieci 
były należycie posegregowane. Ponadto ogłoszone zo-
stały konkursy ekologiczne. Uczniowie klas I-III uczest-
niczyli w konkursie plastycznym pod hasłem „Dzieci też 

Sprzątanie świata w Uszwi
segregują śmieci”. Wszystkie prace były twórcze i po-
mysłowo promowały segregację śmieci. Komisja kon-
kursowa postanowiła wyróżnić następujących uczniów: 
1 miejsce: Maksymilian Klecki kl. IIIa i Hubert Wąs 
kl. IIb, 2. miejsce: Adam Czchowski kl. IIb i Wiktor 
Frankowski kl. I, 3. miejsce: Adam Krakowski kl. IIa 

i Magdalena Czauderna kl. 
IIIa.

Z kolei dzieci z klas IV-
-VI brały udział w konkur-
sie pod hasłem „Arcydzieła 
z odpadów”. Prace miały być 
wykonane z różnorodnych 
odpadów: plastiku, papieru, 
metalu itp. Kreatywność ar-
tystów zachwyciła wszyst-
kich, którzy oglądali wysta-
wę prac. Były zabawki z pla-
stikowych butelek i pudełek 
po lodach, wspaniały domek 
dla lalek z kartonu, zakrętek 
i innych zużytych przedmio-
tów, lampa nocna z łyżeczek, 
globus, wachlarz, plac za-
baw, torebka z plastikowych 
zakrętek i całe mnóstwo 
wspaniałych przedmiotów, 
które pokazują, jak w fanta-
styczny sposób można wyko-
rzystać zużyte rzeczy, świet-
nie się przy tym bawiąc. 
Komisja konkursowa posta-
nowiła przyznać następujące 
miejsca:
1. miejsce: Kamil Czuba  
kl. IVa i Błażej Pawełek  
kl. VIb, 2. miejsce: Julia  
Cabała kl. IV i Anna 
Szlachta kl. Via, 3. miejsce: 
Ewelina Ciszkowicz kl. VIb 
i Dawid Jurgała kl. VIb. 

Laureaci konkursów zo-
stali wyróżnieni na apelu, 
podsumowującym akcję oraz 
otrzymali atrakcyjne nagro-
dy, które wręczyła dyrektor 
Bogumiła Jagielska. Ponie-
waż wszystkie dzieci z na-
szej szkoły bardzo aktywnie 
uczestniczyły w tegorocznej 
akcji sprzątania świata, w na-
grodę zostało dla nich zorga-
nizowane pieczenie kiełba-

sek. Sponsorem tej atrakcji był Urząd Gminy Gnojnik. 
Uczniowie zgromadzeni wokół grilla wesoło spędzili 
czas i oczywiście z apetytem zjedli smakołyki.

Ilona Palonek

Po ciężkiej pracy należy się posiłek

Arcydzieła z odpadów

Wspólnie posprzątamy świat
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Chcesz pomóc, zbieraj zakrętki!

Przedszkolaki świętują
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Gnojniku z ra-

dością powitały poranek 20 września 2016 r., którym 
rozpoczął się kolejny już „Dzień Przed-
szkolaka”.

Dzień ten zapowiadał się ciekawie. Naj-
pierw maluszki z wesołym śpiewem na 
ustach wyruszyły w barwnym korowodzie 
na spacer po miejscowości, później w ich 
ślady poszły starszaki. Każdy, kogo spotka-
ły na swojej drodze, dowiedział się, że do-
brze być przedszkolakiem. Dzień ten upły-
wał przedszkolakom na wspólnych cieka-
wych zabawach w oddziałach, o co zadbali 
wychowawcy. Radość ze wspólnej zabawy 
z kolegami i koleżankami widoczna była 
na każdej uśmiechniętej buzi Oczywiście 
rodzice nie zapomnieli o tym, żeby umilić 
dzieciom ten dzień.

Rada Rodziców przygotowała upomi-
nek dla każdego dziecka. Mimo że dzień 
upływał radośnie, to nieuchronnie zbliżał 
się czas powrotów do domu. Nim to miało 
nastąpić, czekała na dzieci kolejna niespo-
dzianka. Dyrektor przedszkola zaprosiła 
Teatrzyk Kukiełkowy z przedstawieniem 
pod tytułem „O złotym ptaku”. Po przed-
stawieniu wszystkie dzieci wspólnie z ak-
torami zatańczyły radosny taniec, a warto 
dodać, że i panie chętnie pląsały z dziećmi.

Kolejną miłą niespodzianką dla przed-
szkolaków były odwiedziny Kubusia Pu-
chatka, który chodził po salach, witał się 

Młodzieżowa Rada Gminy ogłosiła w wakacje 
zbiórkę zakrętek, a zgromadzone środki z tego przed-
sięwzięcia mają pomóc małemu mieszkańcowi naszej 
gminy Radosławowi Kępie, który potrzebuje kosztow-
nego leczenia i rehabilitacji. Chłopiec ma 5 lat i cierpi 
z powodu guza mózgu, opóźnienia rozwojowego, wady 
nerek i wzroku oraz padaczki. Nie siedzi i nie chodzi.                                                      
       A na czym polega sama akcja? Zebrane zakręt-
ki gromadzone są przez młodzieżowych radnych dzięki 
przychylności prezesa Piotra Saka w garażu znajdują-
cym się na terenie spółki ,,Eco-Gnojnik”. Potrzebujemy 
2 ton zakrętek tj. ok. 170 worków polipropylenowych 
tzw. zbożówek, aby móc je oddać Firmie „Ekopoldex” 
z Myślenic przetwarzającej specyficzne odpady, jaki-
mi są właśnie zakrętki. Poddane odpowiedniej obróbce 
służą one jako materiały wykorzystywane do powtórnej 
produkcji. Firma skupuje zakrętki, a pieniądze uzyska-
ne ze sprzedaży zostaną przekazane na subkonto Rad-
ka, podopiecznego Fundacji Dzieciom ,,Zdążyć z po-
mocą”. Pudełka na zakrętki znajdują się w sklepach 

A na koniec pamiątkowa fotka

Wyruszamy w teren

na terenie gminy, w Urzędzie Gminy oraz Publicznym 
Gimnazjum w Gnojniku. Większe ilości można odda-
wać również bezpośrednio w spółce ,,Eco-Gnojnik”, 
składując je w wyznaczonym garażu. Pamiętajmy, że 
każda zakrętka ma znaczenie, bo zbierając je, pomaga-
my choremu dziecku, ale także ratujemy środowisko, 
gdyż poddawane są one recyklingowi, a nie trafiają na 
wysypiska, gdzie proces ich rozkładu trwa lata. Z pew-
nością na terenie gminy są jeszcze sklepy, firmy, insty-
tucje, do których młodzieżowi radni nie dotarli, dlatego 
zwracamy się z prośbą o własną inicjatywę i wsparcie 
naszych działań. Prosimy także, aby osoby, które mają 
taką możliwość przekazały nam worki polipropylenowe. 
Potrzebujemy ich dużo, więc każda sztuka jest cenna. 
Pamiętajmy, że ,,z drobiazgów życiowych wykonanych 
wielkim sercem, powstaje wielkość człowieka” jak głosił 
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Niektó-
rzy już realizują słowa tego motta, gdyż efekty zbiórki są 
widoczne i sporo osób odpowiedziało na nasz apel. 

Małgorzata Wawryka, Koordynator MRG

z dziećmi i chętnie pozował do wspólnego zdjęcia.
Dzień Przedszkolaka się skończył, ale ciekawe zaję-

cia, wspólne zabawy, poznawanie otaczającego świata – 
bliższego i dalszego trwają w przedszkolu dalej.

Ewa Wąs
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Święto książki w Krakowie

Zapraszamy do lektury

Skąd biorą się książki? Jak namalować bohatera ko-
miksu? Jak kiedyś żyło się u podnóża Tatr? Aby uzy-
skać odpowiedzi na te i wiele innych pytań czytelnicy 
z gminy Gnojnik wybrali się na Targi Książki do Kra-
kowa. W grupie znaleźli się ci, którzy lubią być na bie-
żąco z aktualnymi pozycjami wydawniczymi, ale przede 
wszystkim wytrawne mole książkowe. Nie zawiedli się 
ani jedni ani drudzy – Targi skupiają bowiem najwięk-
szą liczbę wystawców spośród takich imprez w Europie. 
Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentowało ok. 
700 przedstawicieli rynku wydawniczego. Do ich gro-
na należą: wydawnictwa, hurtownie książek, księgarnie, 
instytucje kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem 
książki w Polsce, dystrybutorzy mediów elektronicznych 
dedykowanych czytelnikom, drukarnie oraz producenci 
papieru. Tak więc nawet najbardziej wybredni zwiedza-
jący musieli znaleźli coś dla siebie. Tym bardziej, że 
Targom towarzyszyło wiele imprez dodatkowych m.in. 
wymiana książek. Wystarczyło przynieść przeczytaną 
książkę, zgarnąć darmowego e-booka i rabaty na książki, 
a dodatkowo – zagrać o nowoczesny czytnik. Nie zabra-
kło również imprez dla najmłodszych, warsztatów lite-
racko-plastycznych, muzycznych, a nawet sportowych 
i dla majsterkowiczów. W programie znalazły się rów-
nież spotkania dla bloggerów książkowych, zajęcia w ra-
mach Salonu Komiksu, a także wiele konkursów i wy-
staw. Bezcenne pozostaną miny uczestników wyjazdu, 
którzy mogli sfotografować się z ulubionym pisarzem, 

który akurat podpisywał swoje książki na jednym ze sto-
isk. Udało się zdobyć autografy m.in.: Jana Budziaszka, 
Elżbiety Dzikowskiej, o. Leona Knabita i jeszcze kil-
ku autorów. Z nieco chudszymi portfelami, ale bogatsi 
o kilka nowych powieści i wiele niezapomnianych wra-
żeń nasi amatorzy czytania wrócili do domów. 

Dodać należy, że tegoroczne hasło krakowskich Tar-
gów Książki brzmiało „Żeby czytać, trzeba być otwar-
tym” i nie zostało wybrane przypadkowo. Zaczerpnię-
to je z twórczości Etgara Kereta, wybitnego pisarza, 
którego ojczyzna – Izrael – była w tym roku Gościem 
Honorowym krakowskiego święta wielbicieli książek. 
Tegoroczne hasło doskonale komponuje się z klimatem 
panującym na krakowskich Targach Książki. Podczas 
wydarzenia wystawcy reprezentujący setki wydawnictw 
otwierają się na świat i pokazują w jednym miejscu naj-
lepsze perełki ze swojej oferty. Otwartość na literaturę 
manifestują również odwiedzający i z roku na rok co-
raz liczniej przybywają na Targi. Posumowaniem tego 
październikowego pobytu w Krakowie niech będą słowa 
uznanego amerykańskiego pisarza Jonathana Carrolla: 
Wszędzie na świecie podczas targów robi się biznesy, 
a tutaj w Krakowie jest coś więcej, czyli znakomity kli-
mat literackiego święta.

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej w Gnojniku za sfinansowanie wyjazdu.

Edyta Frejlich

O tym, że magia Harry’ego nie gaśnie, przekonali się 
ci, którzy w nocy z 21 na 22 paździer-
nika dziwili się niemożliwie długim 
kolejkom wzdłuż ulic prowadzących 
do księgarń. Dostrzec można było 
dorosłych, nastolatki i dzieci, a także 
kostiumy, których nie powstydziliby 
się prawdziwi czarodzieje, emblematy 
Hogwartu, okulary z charakterystycz-
nymi oprawkami, różdżki, białe sowy 
i walizki. Wielu z nich przypłynęło tu 
na fali nostalgii, inni dopiero stawia-
ją pierwsze kroki w świecie magii, 
a wszyscy mieli jeden cel – nabyć 
najnowszą historię o życiu Harry’ego 
Pottera. Ósmy już tom przygód kul-
towego czarodzieja autorstwa Joanne 
Kathleen Rowling oraz Jacka Thorne-
’a, Johna Tiffany’ego nosi tytuł „Harry 
Potter i Przeklęte dziecko” i podejmu-
je opowieść w tym samym miejscu, 
w którym skończył się epilog „Insygniów śmierci”. 
Dziewiętnaście lat spokoju dobiegło końca. Nad świa-
tem czarodziejów ponownie zbierają się czarne chmu-
ry, a w centrum zamieszania, jak zawsze, znajdują się 

Potter, Granger, Weasley oraz Malfoy. Borykając się 
z pracą, problemami rodzinnymi i przeszłością, która tak 
naprawdę nigdy nie odeszła, zdają się nie zauważać, że 

ich pociechy wkroczyły w wiek, który, 
przynajmniej dla nich, był przełomo-
wy. Nastoletni Albus Potter zmaga się 
z ciężarem rodzinnego dziedzictwa, 
którego nigdy nie chciał – tak samo, 
jak nie chce być porównywany ze 
swoim słynnym ojcem. Trudno stać 
w cieniu „tego Pottera”, szczególnie 
jeśli nie ma się zadatków na bohatera. 
Scorpius Malfoy również boryka się 
z rodzinnym dziedzictwem – a raczej 
plotkami na jego temat. Niepodobny 
do swojego ojca, który również zazna-
czył swój ślad w historii Hogwartu. Po 
raz pierwszy Malfoy jest tym, z któ-
rym nikt się nie liczy. Ich ścieżki prze-
cinają się w zaskakującym punkcie, 
pociągając za sobą splot nowych przy-
gód i dylematów, jednocześnie eksplo-
rując dawne historie, których źródła 

kryją się głęboko w przeszłości. Bo gdy Potter i Mal-
foy chcą coś udowodnić, to nikt ich nie powstrzyma. 
Nowe pokolenie wkroczyło do Hogwartu, warto za nim 
podążyć...                         Źródło: http://lubimyczytac.pl/
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W czasach, gdy Ministerstwo Kultury bije na 
alarm, ogłaszając niepokojące wyniki na temat 
czytania – a raczej nieczytania przez większość 
społeczeństwa, Stowarzyszenie „Gnojnik mam na 
myśli” postanowiło sprawdzić, jakim zaintereso-
waniem cieszy się literatura w naszym powiecie.

Jeszcze przed wakacjami ogłoszony został kon-
kurs „Wakacyjna czytelmania”, w którym mógł 
wziąć udział każdy amator czytania. Wymogiem 
konkursu było przeczytanie w ciagu wakacji jak 
największej ilości książek, o objętości nie mniej-
szej niż 40 stron. Znajomość zadeklarowanych 
lektur została zweryfikowana 30 września podczas 
finału konkursu. Uczestnicy, którzy przyjechali 
z całej gminy, a także spoza jej granic odpowiadali 
na przygotowane wcześniej pytania, chcąc nie tyl-
ko błysnąć wiedzą, ale także otrzymać fantastycz-
ne nagrody, ufundowane przez Powiat Brzeski.

 Po etapie eliminacji przyszedł czas na spotka-
nie z Ewą Stadtmüller, popularną autorką książek 
dla dzieci, wyróżnioną „Honorową Wstęgą Przyja-
ciel Przedszkolaka”. Tym sposobem przy stolikach 
w Saloniku Poezji w Centrum Kultury zasiedli 
wakacyjni czytelmaniacy, bibliotekarze z gromad-
kami swoich wytrawnych czytelników ze szkół 
podstawowych z Gnojnika, z Uszwi, z Lewniowej 
oraz z Gosprzydowej. Obecnością zaszczycili nas 
również dyrektor PSP w Gnojniku Ewa Prus, oraz 
dyrektor PSP w Gosprzydowej Tadeusz Kowal-
czyk. Zebrani wzięli udział w fascynującej lekcji 
miłości do książek, poprowadzonej przez znako-
mitą pisarkę. Pani Ewa opowiadała o swojej pra-
cy, o przyjemności zabawy słowami i otwartości 
literatury. Jak przystało na prawdziwą nauczyciel-
kę języka polskiego, zaprosiła „do tablicy” ochot-
ników, by przy pomocy pacynek przedstawili jej 
utwory. Chętnych do współpracy było wielu. Sym-
patyczna autorka odpowiadała również cierpliwie 
na pytania, zadawane przez zebranych. Ostatnim 
punktem tego niezwykłego spotkania było ogło-
szenie wyników konkursu. Pierwsze miejsce w ka-
tegorii szkoła podstawowa zajęła Katarzyna Tala-
rek, zaś w kategorii szkoły ponadpodstawowej – 
Julia Plewa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali atrakcyjne nagrody, a dyplomy wręczała im 
Ewa Stadtmüller. Wielkim powodem do radości 
jest dla nas owocna współpraca ze szkołami, tym 
bardziej dziękujemy wszystkim pedagogom, któ-
rzy pojawili się wraz z dziećmi w naszej placówce. 
Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie 
„Gnojnik mam na myśli” przy współpracy Cen-
trum Kultury w Gnojniku.
Zadanie publiczne pn. Wakacyjna czytelmania 

– konkurs czytelniczy jest współfinansowane przez 
Powiat Brzeski.

Ewelina Bednarowska

Wakacyjna czytelmania

Autograf – cenna zdobycz

Pytaniom nie było końca

Gminni czytelmaniacy
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Wielkie świętowanie w gnojnickiej podstawówce
Wtorek 25 października przywitał nas cudną, jesien-

ną pogodą. Od rana pięknie świeciło słońce, złote, czer-
wone i pomarańczowe liście mieniły się na przykościel-
nych lipach i rozłożystym dębie, a pod nogami usłany 
był różnobarwny dywan niczym z „Baśni z 1001 nocy”.

Tak wymarzona aura to-
warzyszyła wielkiej, szkolnej 
uroczystości, a mianowicie 
obchodom 13. rocznicy nada-
nia szkole imienia Patrona – 
Wielkiego Jana Pawła II oraz 
30-leciu powstania zespołu 
„Szkraby”.

 Na tę wyjątkową okazję 
zaproszeni zostali liczni go-
ście: przedstawiciele władz 
samorządowych i oświato-
wych, radni gminni, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli z terenu gminy, emerytowani 
nauczyciele, rodzice, Przyjaciele szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną 
przez ks. wikariusza Piotra Bobra. W homilii ksiądz od-
niósł się do życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Przypo-
mniał, że Karol Wojtyła zawsze był radosnym, pełnym 
optymizmu człowiekiem i nawet, kiedy jako Laureatowi 
Orderu Uśmiechu przyszło Mu zmierzyć się z kielichem 
soku cytrynowego, ani na moment się nie skrzywił. War-
to brać przykład z naszego Patrona, z radością przeży-
wać każdy dzień, być pogodnym i uśmiechniętym, bo 
jak mawiała nasza krajanka bł. Urszula Ledóchowska 
„Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny 
uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar po-
chmurnego dawcy”.

Dalsza część święta odbyła się w murach szkolnych. 
Na wstępie dyrektor Ewa Prus powitała wszystkich przy-
byłych i podziękowała za przyjęcie zaproszenia na naszą 
uroczystość.

Część oficjalną stanowiła akademia poświęcona Pa-
tronowi. Chłopcy i dziewczynki w montażu słowno-mu-
zycznym przypomnieli fakty z życia Jana Pawła II, jego 
wspaniałe relacje z młodymi ludźmi, przesłania, które 
do nich kierował. Papież stawiał młodzieży wysokie 
wymagania moralne, a mimo to, był dla wielu młodych 
największym autorytetem, idolem, przyjacielem. Wiele 
wymagał, ale niczego nie narzucał, zachęcał do pracy 
nad sobą, uczył miłości do drugiego człowieka. Swoją 
autentyczną postawą, wiernością ideałom, pokorą budo-
wał autorytet i zjednywał sobie rzesze młodych, którzy 
w swoim życiu podążali za wskazaniami Świętego. 

Po okolicznościowym występie nastąpiło uroczyste 
przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej 
szkoły. Dzieci złożyły przysięgę na sztandar. Przyrze-
kły, że godnie będą reprezentować szkołę, będą dobrymi 
uczniami i kolegami. Jako pamiątkę ślubowania pierw-
szaki otrzymały w prezencie od swojej wychowawczy-
ni dyplomy oraz biało-czerwone flagi od Wójta Gminy  
Sławomira Paterka.

Druga część uroczystości to perłowy jubileusz zespo-
łu „Szkraby”. Pomysł zaistnienia takiej taneczno-gimna-
stycznej grupy zrodził się przed trzydziestu laty podczas 
wakacji spędzanych na nadmorskiej plaży. Od pomysłu 
do realizacji dzielił tylko jeden krok i już wkrótce potem 

każda akademia szkolna koń-
czyła się brawurowym wystę-
pem roztańczonych dziewcząt 
z obręczami. Każdy występ 
nagradzany był aplauzem na 
stojąco, a grupa coraz dalej 
wyjeżdżała na tournee, sła-
wiąc imię Gnojnika. Z każde-
go niemal wyjazdu roztańczo-
ne dziewczęta przywoziły na-
grody, zdobywały najwyższe 
miejsca w konkursach, tytuły 
i trofea. Sława rosła, a zespół 

dawał popisy także za granicą. Te trzydzieści lat minęło 
niczym dzień.

Dzisiaj na scenie zespół zaprezentował się dwukrot-
nie. Dziewczęta i jeden chłopiec w seledynowo-zielono-
-białych strojach przepięknie wystąpili przed publiczno-
ścią. Jak zwykle, zachwycili młodzieńczym wigorem, 
lekkością, akrobatycznymi umiejętnościami, radością 
i uśmiechem na twarzy. Otrzymali olbrzymie brawa…, 
ale to jeszcze nie był koniec, dopiero się zaczynało. Ni-
czym w filmach grozy Hitchcocka napięcie rosło. Oto 
w rytmach melodii z „Różowej pantery” – z kocią gracją, 
w czarnych, lśniących kostiumach przed publicznością 
pojawiły się „Szkraby” sprzed lat. Dzisiaj w składzie: 
Danuta Bugajska-Białka, Katarzyna Kopeć-Rzenno, Bar-
bara Zając-Pawełek, Maria Bugajska-Gądek, Beata Kon-
stanty-Warchał, Agnieszka Frankowska-Migacz, Zofia 
Frankowska i Ewa Migacz-Świerczek zaprezentowały 
układ, którego nie powstydziłby się profesjonalny zespół. 
Prawdę powiedziawszy, trudno było się zorientować, że 
panie te już skończyły szkołę, śmiało mogłyby zatańczyć 
wspólnie z córkami. Układ był wielce udany, wykonanie 
perfekcyjne, a tancerki nagrodzono owacjami na stojąco.

Po występach obu grup nastąpiły liczne podziękowa-
nia. Na scenie Maria Bober – pomysłodawczyni, instruk-
torka, choreograf, kostiumolog, menager i opiekun zbie-
rała gratulacje i życzenia wielu dalszych lat pracy oraz 
następnych sukcesów. Były słowa podziękowań, kwiaty, 
kosze słodkości.

Po takiej uczcie dla ducha przyszła pora na małe co-
-nieco dla ciała. Rada Rodziców zadbała o podniebienia 
gości przygotowując niebiańskie smakołyki.

W tym miejscu dyrekcja i rada pedagogiczna skła-
dają podziękowania wszystkim sponsorom i Przyjacio-
łom szkoły, którzy przyczynili się do uświetnienia na-
szej uroczystości, a jako że motywem przewodnim dnia 
dzisiejszego jest uśmiech, przesyłamy go dalej i dedy-
kujemy wszystkim, pamiętając, że uśmiech jest jedyną 
walutą mającą obieg na całym świecie.

Ewa Jarosz
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Przepis na sukces
Gdy mała dziewczynka kręci nogą hula-hop, obser-

wator myśli: „ładnie się dziecko bawi”, jednak, gdy tych 
dziewczynek jest kilkanaście i wszystkie rytmicznie tańczą, 
kręcąc na sobie po kilka kolorowych obręczy, ten sam widz 
już wie, że to „Szkraby.” Te gibkie dziewczęta, które wpi-
sały się na listę naszych gminnych chlub, obchodzą właśnie 
dumny jubileusz trzydziestolecia istnienia zespołu. Z tej 
okazji Maria Bober, założycielka i opiekunka „Szkrabów” 
zgodziła się powspominać, jak im minęły 3 dekady tańca 
z hula-hop. 

„30 lat minęło jak jeden dzień” – czy podpisuje się 
Pani pod tym zdaniem?

Oczywiście, dla mnie najbardziej nieprawdopodobny 
jest fakt, że już od kilkunastu lat goszczę na swoich zaję-
ciach dzieci moich pierwszych „Szkrabów”, a w mojej pa-
mięci, te dziewczyny mają ciągle po 10, 12 lat.

Skąd wtedy w latach 80 pomysł na stworzenie, jakby 
nie było, jednego z najbardziej oryginalnych zespołów 
w kraju? 

W tym czasie w szkołach podstawowych zostały wpro-
wadzone zajęcia rekreacyjno-sportowe, na których nauczy-
ciel mógł realizować swoje pomysły. Była to nowość, pro-
wadzący mógł organizować zajęcia, które będą dla dzieci 
zabawą, rekreacją. Jako dziecko lubiłam bawić się kołem 
hula-hop, a w szkole takie koła były. Postanowiłam zainte-
resować dzieci tym przyborem. Zajęcia od początku stały 
się atrakcyjne dla dzieci. Stworzyła się grupa dziewczynek, 
która osiągnęła prawie mistrzostwo w posługiwaniu się 
kołem. Zdecydowałam się pokazać je najpierw na terenie 
szkoły, a potem na terenie gminy- były rewelacją! Zachę-
cone sukcesem zaczęłyśmy startować w konkursach i bez 
względu na zasięg konkursów – powiat, województwo czy 
rozgrywki ogólnopolskie, „Szkraby” nie schodziły z czo-
łówki! Od tamtych czasów nic się nie zmieniło. Gdziekol-
wiek występują, są rewelacją!

Kto wymyślił nazwę zespołu?
Po którymś z naszych pierwszych występów, ktoś z pu-

bliczności wyraził swoją opinię: „są niesamowite, takie 
szkraby!” i tak ta nazwa przy nas została.

Co podczas tworzenia zespołu okazało się najtrud-
niejsze?

Zdobywanie sponsorów, bo chciałyśmy wyglądać pro-
fesjonalnie i ładnie, jak inne startujące zespoły, a nasze 
pierwsze stroje były bardzo skromne. Warunki, w jakich 
dzieci ćwiczyły, też nie były najlepsze, bo zwykle trenowa-
łyśmy na szkolnych korytarzach. Podkład muzyczny z ma-
łego, przenośnego magnetofonu bez nagłośnienia również 
nie ułatwiał pracy. Wszystkie te trudności łagodziły dzieci, 
które miały mnóstwo chęci, zapału, uporu, ambicji – i to 
było fantastyczne!

Odkąd pamiętam, była Pani zawsze osobą operatyw-
ną, zdyscyplinowaną i perfekcyjną. Czy po 30 latach 
dbania o stroje, o każdy szczegół ubioru nie odczuwa 
Pani chwil zwątpienia?

Do tego, że jestem w zespole instruktorem, opiekunem, 
choreografem, praczką, jak trzeba było, to i krawcową 
(pierwsze kostiumy dzieci szyłam sama), a czasami drugą 

mamą, przez te wszystkie 
lata już się przyzwyczaiłam. 
Lubię, jak moje dzieci wy-
glądają ładnie, elegancko 
i gustownie. Stroje mam 
pod swoją opieką, bo tylko 
wtedy jestem pewna, że są 
wyprane, czyste, poprawki 
i uszkodzenia naprawione, 
a co najważniejsze, wszyst-
kie dzieci będą miały kom-
pletny strój na występ i nikt niczego nie zapomni. O kostiu-
my chyba dbam dobrze, bo te sprzed prawie 30 lat nadal są 
w użytku!

Wiem, że nie sposób wymienić wszystkie sukcesy 
zespołu, ale które osiągnięcia są dla Pani najbardziej 
cenne?

Dwie nagrody Grand Prix zdobyte na konkursach ogól-
nopolskich, dwukrotnie zdobyty tytuł „Talent  Małopol-
ski”, kilkadziesiąt pierwszych miejsc na konkursach ogól-
nopolskich, wojewódzkich, regionalnych czy powiatowych 
– to wyniki, z których jestem dumna!

Dla mnie jednak najcenniejsze są sukcesy, których po-
stronni obserwatorzy nie zauważają – już nikt od dawna nie 
śmieje się z nazwy naszej miejscowości. Podczas pierw-
szych występów po zapowiedzi konferansjera, że wystąpią 
„Szkraby” z Gnojnika, na widowni wybuchała salwa śmie-
chu! Nasze sukcesy uczyły szacunku do naszej miejsco-
wości, do dziś budzimy respekt innych zespołów. Często 
jak pojawiałyśmy się na jakimś konkursie, to słyszałyśmy 
pokątne opinie te Szkraby są, to już wygraną mamy z gło-
wy, bardzo często wygrywałyśmy z zespołami reprezentu-
jącymi Szkoły Tańca, szkoły baletowe. Dzięki występom, 
zwiedziłyśmy wiele regionów kraju, gdzie udzielałyśmy 
wywiadów i informacji o naszym Gnojniku.

Kolejnym sukcesem mogę nazwać to, że należące do 
zespołu dzieci uczą się współpracy w grupie, nabierają 
śmiałości, odwagi, umiejętności prezentowania swoich mi-
strzowskich popisów z gracją i uśmiechem.

Jaki jest przepis na sukces? Co należy robić, aby ze-
spół przez 30 lat był na najwyższym poziomie?

Pracować systematycznie, solidnie i konsekwentnie. 
Dzieci mają mnóstwo talentów, trzeba je tylko zachęcać, 
pomagać im sobie uświadomić, że wiele potrafią, nagra-
dzać za osiągane sukcesy, chwalić za nowe umiejętności. 
To recepta na sukces!

Czy pamięta Pani, ile osób „przewinęło” się przez 
zespół?

Przyznam się, że nigdy tego nie liczyłam, ale myślę, że 
tych występujących w zespole około 180 dzieci, a biorą-
cych udział w sobotnich zajęciach pewnie z 300. 

Czego życzyć Pani na następne lata?
Zdrowia, sił, cierpliwości i utalentowanych dzieci, bo 

wtedy łatwiej się pracuje.
Życzę więc, by niczego z wyżej wymienionych nigdy 

nie zabrakło, by spełniły się Pani zamierzenia. Jedno-
cześnie dziękuję za niezwykłą szansę rozwoju, jaką 
stworzyła Pani nam i naszym dzieciom, za ogrom pracy 
w ciągu tych 30 minionych lat.

Dziękuję za rozmowę Ewa Świerczek.
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Wdzięczni za Świętego

40 lat minęło…

Co roku w październiku wspominamy wybitną po-
stać Papieża Polaka. Jego nauka, okraszona pogodnym 
uśmiechem jest wtedy bliżej nas. Lokalne zespoły wo-
kalno-instrumentalne i schole szlifują więc swoje reper-
tuary, by zaprezentować je na koncercie dedykowanym 
św. Janowi Pawłowi II. W tym roku koncert odbył się 
9 października w kościele parafialnym pw. św. Urszuli 
z Towarzyszkami w Gosprzydowej. Przy-
padające w tym dniu Obchody Ogólno-
polskiego Szesnastego Dnia Papieskiego 
i koncert rozpoczęły się nabożeństwem 
różańcowym pod przewodnictwem pro-
boszcza parafii, księdza Janusza Skrzyp-
ka. Następnie dyrektor Centrum Kultury 
Ewa Świerczek powitała przybyłych i za-
prosiła artystów przed mikrofony. To wy-
jątkowe, niedzielne popołudnie swoimi 
występami uświetniły zarówno zespoły, 
które są stałym punktem programu, jak 
i te, które niedawno objawiły swój talent. Jako pierwszy 
wystąpił ubrany w tradycyjne stroje zespół ludowy „Go-
sprzydowianie” z Gosprzydowej, by znanymi melodia-
mi przywołać wspomnienie Jana Pawła II. Gdy pojawił 
się dziecięcy zespół „Ilios” wraz ze scholką z Biesia-
dek cały kościół wypełnił się radosnymi melodiami. Bo 
oto uśmiechnięte dzieci – nawet czteroletnie – pięknie 
śpiewały o Papieżu, którego nie poznały, ale którego 

W sobotni wieczór 15 października Świe-
tlica Wiejska w Lewniowej przemieniła się 
w salonik szkolnych wspomnień. Koledzy 
i koleżanki z rocznika ’61 wraz ze swoją wy-
chowawczynią Teresą Fularą spotkali się, by 
jeszcze raz usłyszeć dźwięk dzwonka. Ostat-
ni raz w takim gronie widzieliśmy się 10 lat 
temu. Padły wówczas obietnice, że zobaczy-
my się za rok. Niewiele wyszło z tych pla-
nów, bo kto z nas wówczas przypuszczał, że 
czas tak szybko płynie, iż 10 lat jak rok mi-
nie...  Nie wszyscy z listy szkolnego dzienni-
ka mogli uczestniczyć w sobotnim spotkaniu, 
jednak tym, którzy się pojawili, towarzyszyły łzy wzru-
szenia. Bo spojrzenie przeszłości w oczy musi nieść za 
sobą wzruszenie. Kiedyś łączyły nas klasówki, apele, 
czas spędzony na przerwach i rozmowy podczas długich 
powrotów do domu. Każdy poszedł w inną stronę, po 
swojemu ułożył sobie życie. Czy udało Ci się spełnić 
marzenia? Jak sobie radzisz? Chyba nie jest Ci łatwo? 
Takie pytania przeplatały się z gromkim śmiechem, któ-
rego tego wieczoru również nie brakowało, gdy pojawia-
ły się opowieści na przykład o tym jak Rysiek szukał 
lektury u swojej koleżanki. A nasza droga pani Teresa, 
która kiedyś uczyła nas gramatyki i mówiła, że życie 
jednak różni się od świata przedstawionego w powieści, 

przecież dzięki swym rodzicom i dziadkom pokochały. 
Obiema, odnoszącymi już sukcesy, grupami opiekuje 
się Ewa Strzesak. Zespół „Cezar” z Gnojnika, który za-
prezentował się jako kolejny, nawiązał do największej 
pasji Jana Pawła II – wędrówek po górach. Tym spo-
sobem publiczność zachwycała się nie tylko góralskimi 
pieśniami, ale także barwnymi regionalnymi strojami, 
w które przyodziali się członkowie zespołu. Następnie 
przed mikrofonami ustawiła się Dziewczęca Służba Ma-
ryjna z Gosprzydowej, której animatorką jest Magdale-

na Pasek-Topolska. Grupa przy wsparciu 
innych uzdolnionych dziewcząt zaprezen-
towała 4 wzruszające pieśni, dedykowane 
Janowi Pawłowi II. Co roku z Lewniowej 
przyjeżdża schola parafialna, by w prze-
pięknych melodiach wyrazić miłość do 
Papieża Polaka. Nie mogło ich zbraknąć 
i tym razem, a słowa przez nich wyśpie-
wywane sprawiały, że z niejednych oczu 
popłynęły łzy. Poczet zespołów zamknęła 
„Fantazja” z Gnojnika, grupa zdolnych 
dziewcząt, których opiekunem jest Jerzy 

Migacz. Zwieńczeniem koncertu było wspólne odśpie-
wanie „Barki”. 

Gosprzydowski drewniany kościółek wypełniony był 
widownią po brzegi. Miłośnicy tego typu spotkań nie za-
wiedli organizatorów i naszego ukochanego Świętego, 
dla którego śpiewaliśmy i którego tak bardzo wszyscy 
kochamy.                                                  Helena Święch

dziś z tym samym uśmiechem zjawiła się, by wysłuchać 
opowieści swoich wychowanków. Na chwile zapomnie-
liśmy, że minęło 40 lat i że na naszych twarzach przy-
było zmarszczek a w sercach trosk. Najważniejsze było 
usłyszeć – ty się wcale nie zmieniłeś, wcale nie przyby-
ło ci lat. Nie brakowało też refleksji o tym, co minione, 
o tym, co nie wróci. Nikt nie wróci nam tych młodzień-
czych lat, tej beztroski, jaka idzie w parze z młodością. 
Nie usłyszymy naszej Ani, śpiewającej piękną piosenkę 
o ruskim kazaczoku, której melodia na zawsze została 
w sercu. Nikt tak skutecznie jak Martusia nie przywoła 
nas do porządku. Najważniejsze jednak jest to, że nikt 
nie odbierze nam wspomnień.               Bogumiła Sacha

    Spotkanie w miłym gronie
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Na co przekłada 
się ta ciężka praca 
przy koniach?

Hodowanie koni 
daje mi wiele ra-
dości, a prócz tego 
muszę się pochwalić 
licznymi nagrodami, zdobytymi przez moje ogiery w prze-
glądach i konkursach. Po sześciu latach pracy doczekałem 
się zaszczytnych tytułów przyznanych moim hucułom. 
Przez dwa lata z rzędu mój Ozi był wicemistrzem ogierów 
huculskich w Polsce, a w tym roku został czempionem 
użytkowo-hodowlanym w Polsce. Jest również wiceczem-
pionem Europy. Zresztą jako hodowca koni jestem człon-
kiem Polskiego Związku Hodowców Koni Huculskich, 
a więc mam grono przyjaciół, z którymi spotykamy się na 
zawodach i wystawach hodowlanych. Panuje tu świetna at-
mosfera, brak niezdrowej rywalizacji. W sezonie odbywa 
się 8 konkursów, w których bierze udział około 700 koni. 
Eliminacje zaczynają się „majówką” w Gładyszowie.

Czy tylko Pan dba o formę zwierząt? Czy jeździ Pan 
na swoich koniach?

Potrafię jeździć konno i w wolnych chwilach jeżdżę, ale 
tylko amatorsko, bo nie posiadam licencji jeźdźca. Od kilku 
lat zatrudniam trenerkę Anię, która zna się na tresurze koni, 
ponieważ ma wykształcenie i doświadczenie. Ona też jeź-
dzi jako dżokej podczas zawodów. Opiekę medyczną nad 
ogierem zarodowym sprawuje weterynarz. Zresztą wszyst-
kie moje klacze i ogiery mają badania, dostają odpowiednie 
witaminy i są pod kontrolą weterynaryjną. Mówi się, że na 
sukces konia pracują hodowca i trener. Oczywiście geny 
i dieta również są bardzo ważne, ale przede wszystkim, by 
odnieść sukces, koń musi czuć, że jest kochany.

Co Pana zaskoczyło w czasie tych ośmiu lat pracy 
z końmi?

Niespodzianek wielu nie było, ponieważ znałem te 
zwierzęta z dzieciństwa. Wiedziałem, że konie są niezwy-
kle inteligentne i wrażliwe, że śpią na stojąco – i to 6 minut 
jednorazowo – ale nie uniknąłem błędów. 1 maja tego roku 
postanowiłem potresować młodego ogiera Fiksa i wziąłem 
go na lonżę. Nagle zapiał kogut, który go wystraszył. Koń 
zerwał się i ciągnął mnie ponad 5 metrów po ziemi. Uszko-
dził mi wtedy bark – pomimo miesięcy rehabilitacji do dziś 
go nie wyleczyłem.

Jakie ma Pan marzenia i plany?
Marzy mi się otworzenie szkółki jeździeckiej i ośrodka 

rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.
Życzymy, by wszystkie plany udało się Panu zrealizo-

wać, by praca przy koniach niezmiennie przynosiła satys-
fakcję i dystans do pędzącego świata.

- Tato, powiedz, że ja też lubię konie – na odchodne 
szeptała mała Nicolka, która siedząc u taty na kolanach 
z dumą prezentowała własny dyplom zdobyty w konkursie 
plastycznym na temat koni. Już teraz wiemy, że pasję dzie-
dziczy się w genach.

Rozmawiały Helena Święch i Ewelina Bednarowska

Poznajmy się
Artykuł z cyklu Zwykli ludzie – niezwykłe pasje życiowe

Konie – zwierzęta piękne, silne i mądre, towarzyszyły 
ludziom już od starożytności. Jeszcze w XX wieku były 
w Polsce podstawowym środkiem lokomocji ziemiań-
stwa i główną siłą pociągową w gospodarstwach rolnych. 
Zwierzęta te były szanowane i uwieczniane przez artystów 
a wielu małych chłopców, przypatrując się pracom w polu, 
marzyło, by mieć własną stadninę. I choć większość dzieci 
porzuca marzenia, Czesław Gruca z Gosprzydowej przekuł 
dziecięcą fantazję w czyn. Dziś ściany jego domu zdobią 
dziesiątki pucharów, dyplomów i różnych nagród, zdoby-
tych przez jego ogiery – także za granicą. Redakcji „Wieści 
Gminnych” opowiedział, jak łączy wymagającą pasję z ży-
ciem rodzinnym i zawodowym.

Skąd pomysł na hodowlę koni?
Konie zawsze mi się podobały. W Grybowie, skąd 

pochodzi moja rodzina, miałem pierwszy kontakt z tymi 
zwierzętami. Ojciec miał parę koni roboczych, którymi orał 
w polu. Zawsze marzyłem, że kiedyś kupię sobie konie, 
ale – wiadomo – były inne, ważniejsze sprawy na głowie. 
W 2009 roku moje marzenie jednak się spełniło – kupiłem 
pierwsze trzy źrebięta, odsadki. Dużo musiałem o koniach 
się nauczyć, czytałem więc literaturę branżową i nawiązy-
wałem kontakty z ludźmi o podobnej pasji. Przez trzy lata 
hodowałem je, dbałem o odpowiednią dietę i warunki roz-
woju, a potem zacząłem tresować.

Jak wygląda dzień hodowcy?  
Pobudka o 4:00 i najpierw mocna kawa. Potem pie-

ski, kurki i przede wszystkim konie. Trzeba je nakarmić, 
wyczyścić, wyczesać i wypielęgnować. Sprawdzić, czy 
wszystko z nimi w porządku, czy czegoś nie nabroiły, czy 
są zdrowe. Później czas na pracę zawodową – ja akurat 
prowadzę firmę budowlaną, więc nie jest to lekkie zajęcie. 
Po powrocie do domu, jem szybko obiad i pędzę do koni. 
Muszę je wyczyścić, posprzątać im i przygotować paszę. 
Zresztą, żeby zapewnić im siano i zboże, dzierżawię pola, 
które muszę obrobić. Hodowanie koni to taka pasja, że 
trzeba się zdrowo narobić. 

Ile koni liczy w tej chwili stado?
Mam teraz 13 sztuk: 6 klaczy z licencjami, jedna jesz-

cze młoda bez licencji, 2 ogiery dorosłe i 4 młode. Mało 
kto wie, że hucuły są to konie chronione genetycznie, więc 
ich hodowla obwarowana jest różnymi przepisami. Mnie 
np. zaskoczyło to, że imię każdego źrebaka zaczyna się od 
pierwszych liter w imionach swoich matek. W ten sposób 
na moich pastwiskach są: Pasada, Parysa, Paka, Praktyka, 
Puchar, Pompeja, Pogo, Pokusa, Falbana, Fiks, Fibis, Fi-
dar i Ozi. Między klaczami rządzi Parysa, to ona upomina 
niesforne źrebięta. Pamiętam, jak pierwsza klacz oźrebiła 
się w niedzielę rano. Chciałem nazwać źrebiątko Świt albo 
Rosa, ale wkrótce dowiedziałem się, że maleństwo musi 
mieć imię po mamie i nazwałem je Filar.

Jak rodzina reaguje na Pańską miłość do koni?
Żona trochę narzeka na brak mojego czasu, ale poma-

ga w pracach w miarę swoich możliwości. Dzieciom konie 
dostarczają wiele radości.
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Kulturalnie, sportowo 
i edukacyjnie w Centrum Kultury – 

wybierz coś dla siebie!
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Aby jesienne wieczory były cza-sem spotkań i interesujących rozmów, Świetlica Wiejska w Lewniowej zor-ganizowała wyjazd do kina „Planeta” w Brzesku. Celem wizyty w kinie był seans „Smoleńsk” – film mówiący o wy-darzeniach sprzed 6 lat. Premiera filmu Antonie-go Krauzego wywołała lawinę dyskusji niemal w każdym środowisku, toteż chętnych z Lewnio-wej do obejrzenia „Smoleńska” nie brakowało.

Okazuje się, że nie tylko muzyka łączy pokolenia, ale również sport. W Świetlicy Wiejskiej w Lewniowej trwają zajęcia ae-robiku, na które przychodzą panie w różnym wieku. Zamiarem organizatora było utworze-
nie takich zajęć dla pań powyżej pięćdziesiątego 

roku życia, jako że pomysł taki powstał na spotkaniu 
z seniorami. Okazało się jednak, że ruch potrzebny 
jest w każdym wieku a na zajęcia fitness przycho-
dzą i młodsze i całkiem starsze panie, co ciekawe – 
można też spotkać siedmiolatki. Zapraszamy więc 
wszystkich chętnych do miłego i aktywnego spędze-
nia czasu we wtorki o godz. 19.00.

Deszczowe popołudnia są czasem smutku i nostalgii. Antidotum na takie sta-ny są wesołe spotkania w gronie sympatycz-nych osób. Dlatego właśnie 20 października grupa seniorów wspaniale spędziła czas przy kaw-ce i herbatce w Świetlicy w Gosprzydowej. Śmie-chem i śpiewem odganiano ciemne chmury.

Dzięki wsparciu finansowemu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Gnojniku udało się zorga-
nizować wyjazd autokarowy dzieci do krakowskiego „Aquaparku”, który miał miejsce 17 września 2016 r. Organizatorem wyjazdu były sołtys wsi Gosprzydowa Dorota Musiał oraz instruktor Świetlicy w Gosprzydo-wej Maria Mróz.

W Porębie Spytkowskiej w niedzielę 

16 października odbył się już VI Mię-

dzygminny Przegląd Rękodzieła i Kuchni 

Regionalnej, w którym wzięli udział także 

przedstawiciele gminy Gnojnik – Stowarzy-

szenie „Wieś Naszych Marzeń” z Zawady Uszew-

skiej, Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew” wraz ze 

Świetlicą Wiejską z Uszwi. Panie przywiozły ze sobą 

wszelakie dzieła sztuki rękodzielniczej, które zapre-

zentowały na kolorowych stoiskach oraz własnoręcz-

nie przygotowane smakołyki, które swym smakiem 

zachwyciły zgromadzoną na przeglądzie publicz-

ność.o godz. 19.00.

Świetlica w Gosprzydowej zaprasza 

w każdą środę o godz. 19.00 na aerobik. 

We wtorki od 16.15 odbywa się nauka gry 

na instrumentach klawiszowych. Istnieje też 

możliwość wypożyczenia ciekawej książki. Po-

nadto od listopada we wtorki w świetlicy w Go-

sprzydowej będą prowadzone (bezpłatnie) zajęcia 

z matematyki. Zapraszamy na nie dzieci, uczęsz-

czające do szkoły podstawowej.
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Jesienne 
poznawanie świata

 Spektakularnym pokazem mody 
Stowarzyszenie „Vesna” i młodzieżo-
wa grupa Ekoartystów zakończyli pro-
jekt realizowany w ramach programu 
„Równać szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. Wydarzenie 
finałowe pod hasłem „Eco Fashion Ni-
ght” odbyło się w lokalu „Biesiada Przy 
Lesie” i zgromadziło liczną publicz-
ność, która żywiołowo oklaskiwała eko 
kreacje i najważniejszych aktorów tego 
wieczoru w roli modelek i modeli.

Tematem wiodącym zrealizowane-
go projektu, spinającym poszczególne 
działania była edukacja ekologiczna. 
Ekologia i moda była komunikowana w atrakcyjnej for-
mie poprzez działania związane z wykonywaniem przed-
miotów z odpadów w pracowni projektowej, wyjazdy 
do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, na Fashion Week 
Poland do Łodzi, do Muzeum Narodowego w Krako-
wie, itd. W projekcie pod nazwą „Project Eco Design” 
uczestniczyła młodzież z terenu gminy Gnojnik w wieku 
13-19 lat, która do partnerskiej współpracy zaprosiła kla-
sę projektowania ubiorów ze Szkoły Szczepanika w Tar-
nowie, a na wydarzenie finałowe także przedszkolaków 
z ternu gminy Gnojnik i z Tymowej, którzy wykonali 
najfajniejsze kostiumy w konkursie „eko moda malucha” 
– drugim projekcie edukacji ekologicznej, który „Vesna” 
zrealizowała dla przedszkoli.

Pokaz odbył się pod hasłem „Od Mieszka I do współ-
czesności” i został zaaranżowany w trzech odsłonach. 
W pierwszej zaprezentowane zostały stroje historyczne 
z różnych epok, w  kolejnych dwóch modelki i modele 
zaprezentowali kostiumy zaprojektowane z wykorzy-
staniem materiałów recyklingowych. Poprzez realizację 
takiego projektu „Vesna” pokazała, że modą można się 

„Vesna” i „Ekoartyści” świętują zakończenie projektu

bawić, można też, bawiąc się, prowadzić skutecznie edu-
kację ekologiczną. Taki zamysł miało stowarzyszenie 
startując w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ideą tego pro-
gramu jest wyrównywanie szans młodzieży mieszkającej 
na wsi na start w dorosłe życie.

Wydarzeniem towarzyszącym pokazowi mody był 
kiermasz charytatywny eko mydełek wykonanych przez 
grupę nieformalną „Zielarze” podczas warsztatów finan-
sowanych ze środków FIO. Zebraną kwotę w wysokości 
605 zł „Zielarze” i „Vesna” przekażą potrzebującej ro-
dzinie na wsparcie leczenia chorych dzieci.
Partnerami wydarzenia byli: Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzie-
ży, Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, Starostwo Powiatowe w Brzesku i Gmina Gnojnik. 
Wszystkim partnerom i osobom zaangażowanym w re-
alizację projektów należą się podziękowania i wyrazy 
uznania.

Bożena Malaga-Wrona, Prezes Zarządu  

Uroków tegorocznej jesieni postanowili wspólnie po-
szukać mieszkańcy Lewniowej i Gosprzydowej, którzy 
8 października wzięli udział w integracyjnym wyjeździe 
w Pieniny. Pierwszym miejscem, w którym się zatrzy-
mali było Krościenko nad Dunajcem gdzie spotkali się 
ze swoim dawnym proboszczem Stanisławem Tumida-
jem. Głównym celem wycieczki była Szczawnica, dla-
tego też tu spędzili większość sobotniego dnia. Niema-
łym wysiłkiem dla niektórych było przejście wąwozem 
Homole, toteż na sam szczyt dotarli tylko najbardziej 
zaprawieni w marszu z przeszkodami. Jednak pozostali 
mogli tylko pozazdrościć, gdyż widoki na tej trasie były 
urzekające. Zmęczeni, ale pełni dalszego zapału, tury-
ści zwiedzili jeszcze miasto a co niektórzy posmakowali 
przeżyć na wyciągu krzesełkowym wiozącym na Paleni-

cę. W drodze powrotnej wszyscy podziwiać mogli wspa-
niałe widoki wokół zamku w Niedzicy, przy którym 
należało zrobić krótką przerwę. Ostatnim miejscem po-
dróży była górska wioska o nazwie Czarny Potok, gdzie 
znajduje sie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Bogumiła Sacha

Eko moda wg Vesny

Na górskim szlaku

Kolorowe stroje z odpadów
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Nie truj – weź dotacje 

Kalendarium

Gmina Gnojnik zaplanowała realizację programu 
wymiany starych pieców węglowych w domach prywat-
nych na nowoczesne, spełniające normy emisji gazów 
lub wymianę ich na OZE. Finansowanie tych działań 
będzie możliwe dzięki udziałowi Gminy w Projekcie 
Subregionalnym (realizowanym w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go poddziałanie 4.4.2  i 4.4.3), dotyczącym wymiany 
przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w gospo-
darstwach domowych. O dotacje będą mogli się ubiegać 
właściciele domów jedno i wielorodzinnych. Głównym 
celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Warunkiem przy-
stąpienia do projektu będzie ocena energetyczna budyn-

Na terenie naszej gminy znów można było spotkać 
ciężki sprzęt budowlany. Na przełomie września i paź-
dziernika remontowano bowiem kolejne drogi trans-
portu rolnego. Łączny koszt rekultywacji prowadzonej 
na pięciu drogach wyniósł ponad 84 tys. zł, z czego  
30 tys. zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskie-
go. Pozostałą kwotę zagwarantowano w budżecie Gminy 
Gnojnik (środki wiejskie). Modernizacją, polegającą na 
wyżwirowaniu oraz wybraniu rowów, objęto następują-
ce drogi: Gnojnik „Bania w stronę Horosina” i „Wisowa 
w stronę Chudoby”, Gosprzydowa „Droga za DPS”, Za-
wada Uszewska „Od Pana Golca w stronę Przesnej” oraz 
Uszew „Przesna na Chronów” – 150 m.b.

2 października – Bronisława Nowicka otrzymała Na-
grodę Literacką „Nike” za książkę poetycką „Nakarmić 
kamień”.
4 września – bł. Matka Teresa z Kalkuty została ogło-
szona świętą i wpisana w poczet świętych kościoła ka-
tolickiego.
5 września – Państwo Islamskie przeprowadziło kolejną 
serię zamachów bombowych w Syrii.
18 września – wybory parlamentarne w Rosji wygrała 
partia „Jedna Rosja”.
6 października – Rada Bezpieczeństwa ONZ formal-
nie nominowała byłego premiera Portugalii, António 
Guterresa na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.  
1 stycznia 2017 zastąpi on Ban Ki-moona.

Droga rolna w Uszwi w trakcie remontu

22 października – zakończyły się 22. Indywidualne 
Mistrzostwa Świata na żużlu. Po raz czwarty w karie-
rze tytuł wywalczył Amerykanin Greg Hankock. Trzecie 
miejsce zajął Polak Bartosz Zmarzlik.
Zmarli: 
16 września – Waldemar Dziki, polski reżyser i produ-
cent filmowy (ur. 1956)
28 września – Szimon Peres, izraelski polityk, prezydent 
Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (ur. 1923)
9 października – Andrzej Wajda, polski reżyser filmo-
wy i teatralny (ur. 1926)
13 października – Dario Fo, włoski pisarz, laureat Na-
grody Nobla (ur. 1926)
13 października – Andrzej Kopiczyński, polski aktor 
(ur. 1934)

Opracuj, prześlij, wygraj!!!
Ogłaszamy konkurs na logo Centrum Kultury w Gnojniku. Termin nadsyłania projektów graficznych lub 
prac plastycznych mija 20 grudnia 2016 r. Logo powinno być łatwo rozpoznawalne i kojarzone ze statutowy-
mi celami organizatora. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:  
www.ck.gnojnik.pl oraz na facebooku. Zapraszamy. Czekają atrakcyjne nagrody! 

ku, w którym planowana jest inwestycja i wykazanie re-
dukcji dwutlenku węgla o 30% w stosunku do używanej 
instalacji. Dofinansowanie w kwocie 350 zł/kW (łącz-
nie nie przekraczające 8 000 zł) będzie można otrzymać 
na zmianę instalacji grzewczej na nowoczesne kotły na 
paliwa stałe, ogrzewanie gazowe i biomasę. W chwili 
obecnej Gmina oczekuje na rozpoczęcie naboru wnio-
sków, zaś wcześniej złożona fiszka pozytywnie przeszła 
proces wstępnej oceny. Wszelkich dodatkowych infor-
macji dotyczących projektu można uzyskać na stronie 
internetowej Serwisu Regionalnego Programu Woje-
wództwa Małopolskiego.

Katarzyna Chmielowska

https://pl.wikipedia.org/wiki/22_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_IM%C5%9A_na_%C5%BBu%C5%BClu_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_IM%C5%9A_na_%C5%BBu%C5%BClu_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartosz_Zmarzlik
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Co słychać w gminie?
We wrześniu zakończono modernizację dróg „Tworko-
wa” w Lewniowej, „Skotnica Strońska” w Uszwi oraz 
przepustu w ciągu drogi „Granice Tymowskie” w Go-
sprzydowej. Prace remontowe zrealizowano w dużej 
mierze dzięki dotacji uzyskanej z rządowego programu 
(tzw. „powodziówki”), opiewającej na kwotę ponad  
230 tys. zł. Pozostałe środki, tj. blisko 64 tys. zł zapew-
niono w budżecie poszczególnych sołectw.
***
Spółka Eko-Gnojnik złożyła fiszkę w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na rozbudowę sieci kanalizacyjnej (22 km) 
i wodociągowej (30 km) wraz z modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Gnojniku. Prace będą prowadzone  
m.in. w Gnojniku, Uszwi, Zawadzie Uszewskiej i Go-
sprzydowej. Koszt zadania wstępnie oszacowano na 21.7 
miliona złotych, z czego dotacja może wynieść nawet 
ponad 15 milionów. Wniosek złożono na podstawie 
fiszki, która uzyskała pozytywną opinię komisji 
oceniającej. 

***
Gmina Gnojnik otrzymała promesę w kwocie 220 tys. 
zł na remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku 
zjawisk atmosferycznych. W ramach pozyskanych środ-
ków zaplanowano remont dwóch tras w Gnojniku: „Pu-
ste w stronę Strzesaka” oraz „Górka w stronę Kopciów”. 
Aktualnie trwa przetarg na realizację zadania „Odbudo-
wa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opa-
dów atmosferycznych i powodzi w 2010 roku oraz po 
wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych 
w 2014 roku”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod 
koniec października.

***
Wójt gminy Gnojnik podpisał umowę dotacji na wy-
konanie zadania likwidacji osuwiska na cieku wodnym 
w Biesiadkach, przy drodze powiatowej. Środki na ten 
cel w wysokości ponad 600 tys. zł przekaże Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Aktualnie Urząd Gminy Gnojnik pracuje 
nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej, a samo 
zadanie zaplanowano do realizacji w roku następnym.

***
Do końca października wykonana zostanie przebudo-
wa włączenia drogi gminnej „Niziny” w Gnojniku do 
drogi krajowej nr 75. Modernizacja obejmować będzie 
poszerzenie zjazdu, wymianę przepustów rurowych oraz 
wymianę nakładki asfaltowej. Koszt zadania wyniesie 
blisko 34 tys. zł.

***
W wyniku remontu przeprowadzonego w Domu Ludo-
wym w Biesiadkach na przełomie sierpnia i lipca od-
nowione zostały pomieszczenia przedszkolne, tj. dwie 
sale zabawowe, korytarz oraz gabinet dyrektora. Zakres 

GNOJNIK

prac oszacowanych na kwotę blisko 30 tys. zł obejmo-
wał m.in. roboty malarskie, modernizację oświetlenia, 
wymianę stolarki wewnętrznej, montaż paneli i listew. 
Ponadto, za kwotę blisko 20 tys. zł wykonano moderni-
zację łazienek na poddaszu Domu Ludowego.

***
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gnojniku w bieżą-
cym roku szkolnym mogą korzystać z odnowionej bi-
blioteki i czytelni. Dzięki bezpłatnej pracy więźniów 
z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu na podłodze 
pomieszczeń bibliotecznych pojawiły się nowe panele. 
Obecnie więźniowie oraz pracownicy robót publicznych 
i interwencyjnych wykonują prace porządkowe na tere-
nie całej gminy.

***
Wójt gminy ogłosił przetarg na realizację zadania 
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długotermino-
wego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
na 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwo-
ty 2.041.191 zł”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod 
koniec października.

***
Ruszył program zdrowotny dotyczący profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych realizowany przez Powiat Brze-
ski w 2016 r. Szczepienia będą realizowane w Centrum 
Medycyny Rodzinnej w Gnojniku (tel. 14 686 99 65) 
oraz w Ośrodku Zdrowia w Uszwi (tel. 14 664 81 28). 
Szczepieniami obejmowane są dzieci urodzone w la-
tach 2013-2016 (które nie ukończyły 3 lat). Program 
będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 
06.12.2016 r. Ewentualne pytania można kierować do 
Starostwa Powiatowego w Brzesku pod numerem tele-
fonu 14 663 13 64. 
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czyt. str. 4

Fotorelacja z uroczystości



Pamiętamy o Tobie, Janie Pawle II

czyt. str. 12
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