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Tradycyjnie, przygotowania do uchwalenia tegorocz-
nego budżetu Gminy trwały od jesieni ubiegłego roku. 
Wszystkim stronom pracującym nad budżetem, tj. rad-
nym gminnym, sołtysom, radom sołeckim, pracownikom 
Urzędu Gminy, Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych, przy-
świecał jeden cel: wypracowanie jak najbardziej opty-
malnego i zadowalającego rozwiązania. Dzięki owocnej 
współpracy ww. jednostek, 28 grudnia 2016 r. przyjęto 
uchwałę budżetową – dokument zrównoważonego roz-
woju, w którym gros środków zabezpieczono na inwe-
stycje, dokumentację czy projekty. To budżet o charak-
terze społecznym, noszący również znamiona inwesty-
cyjnego. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że plany 
rozwoju gminy opieramy przede wszystkim na możli-
wościach pozyskiwania środków zewnętrznych, nie zaś 
na pieniądzach podatników. Podatki zostały na starym, 
niskim poziomie, a podatek rolny jest nawet niższy.

Budżet zakłada dochody Gminy na poziomie blisko 
30 mln zł oraz wydatki na poziomie około 31,5 mln zł. 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi pla-
nowany deficyt, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Wydatki bieżą-
ce i majątkowe w dziedzinie gospodarki komunalnej, 
ochrony środowiska oraz rolnictwa pochłoną ponad 
1,1 mln zł. Blisko połowę tej kwoty stanowią wydatki 
związane z gospodarką odpadami komunalnymi (500 
tys. zł) oraz z oświetleniem ulic, placów i dróg (ponad 
278 tys. zł). W planie wydatków majątkowych w opisy-
wanym dziale budżetu, zapisano kwotę 156 tys. zł na 
wykonanie modernizacji sieci wodociągowej. Następnie, 
blisko 1 mln zł przeznaczono na gospodarkę mieszkanio-
wą (czyli zakup gruntów), z czego 80% (731 tys. zł) sta-
nowią wydatki majątkowe w postaci m.in. modernizacji 
Domu Strażaka w Lewniowej oraz zakupu działek pod 
budowę budynku wielofunkcyjnego w Uszwi.

Kolejny, ważny punkt budżetu stanowią wydatki 
związane z drogownictwem. Rokrocznie prowadzona 
modernizacja dróg przynosi wymierne efekty – popra-
wia się bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzie-
ci. W tym roku na utrzymanie dróg powiatowych oraz 

Budżet skrojony na miarę
gminnych przeznaczono blisko 1,2 mln zł. Na drogi po-
wiatowe wydamy 150 tys. zł, a na drogi gminne ponad 
388 tys. zł (1/3 tej kwoty to wydatki bieżące). W planie 
inwestycji drogowych zapisano kwotę blisko 1,1 mln zł, 
z czego na wsparcie inwestycji powiatowych (m.in. bu-
dowę chodnika w Gosprzydowej) przeznaczono 125 tys. 
zł, zaś na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem 
i modernizacją dróg gminnych ponad 268 tys. zł. Ponad-
to 617 tys. zł zagwarantowano na wykonanie zabezpie-
czenia osuwiska w Biesiadkach.

Od wielu lat największe środki budżetowe przezna-
czane są na oświatę – w tym roku w dziale „Oświata 
i wychowanie” wydamy ponad 12,6 mln zł. Wiąże się 
to z dużymi kosztami bieżącego utrzymania placówek 
oświatowych, ale również z kosztownymi przedsię-
wzięciami w rozwój zaplecza edukacyjnego. Po budo-
wie Przedszkola w Gnojniku oraz sali gimnastycznej 
w Lewniowej, od dwóch lat mierzymy się z dużym wy-
zwaniem inwestycyjnym, jakim jest budowa sali gim-
nastycznej w Biesiadkach. Na szczęście powoli zbliża-
my się do mety – w tym momencie wykonywane są już 
prace wykończeniowe, a oddanie sali planowane jest na 
czerwiec br. W związku z tym oraz biorąc pod uwagę 
fakt konieczności wykonywania innych „drobnych” prac 
remontowych w placówkach oświatowych, w budżecie 
Gminy na 2017 rok zapisano kwotę blisko 1,9 mln zł 
na wydatki majątkowe w dziedzinie oświaty. Ponadto, 
kwota blisko 1 mln zł została przeznaczona na Eduka-
cyjną Opiekę Wychowawczą, w tym ponad 153 tys. zł 
na działalność Świetlic Szkolnych.

Środki w wysokości 9,8 mln zł popłyną do mieszkań-
ców szerokim strumieniem z Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Mowa tu przede wszystkim o zasiłkach 
oraz świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z fun-
duszu alimentacyjnego. W tym miejscu należy również 
odnotować kwotę 122 tys. zł przeznaczoną w budżecie 
na ochronę zdrowia, tj. profilaktykę zdrowotną, przeciw-
działanie alkoholizmowi i zapobieganie narkomanii.

Kolejne duże środki finansowe, przeznaczone po-
średnio dla mieszkańców, zapisano w działach „Kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz „Kultura 

Zmiany, to jedyne słowo, 
które ciśnie mi się na usta po 
przeczytaniu „Wieści Gmin-
nych”. Dużo kontrowersji, obaw 
i dyskusji wywołuje reforma 
oświatowa. Od br. zmieniają się 
opłaty gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Mieszkań-
ców gminy jest więcej o 21 osób 

w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast niezmien-
nie od kilku lat styczeń to sukcesy naszych grup kolęd-

niczych. To gminne kolędowanie, które rozbrzmiewa 
w każdym zakątku naszej Małej Ojczyzny. To w końcu 
zimowiska, które organizowały świetlice wiejskie wa-
biąc młode i nieco starsze pokolenie bogatą ofertą. Sty-
czeń nie byłby tak wyjątkowy, gdyby nie święto babć 
i dziadków organizowane z wielkim pietyzmem. To 
w końcu zapustne śpiewy, faworki i pączki, które przy-
pominają o nadchodzącym okresie postu. W naszym pe-
riodyku znajdziecie również informacje na temat tego-
rocznego budżetu gminy. A o sportowych rywalizacjach 
i sukcesach uczniów donosi obszerny artykuł. Nic dodać, 
nic ująć. Zapraszamy do lektury. 

Ewa Świerczek 
Red. naczelny 

Od redaktora
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fizyczna”. Kwoty rzędu 705 tys. zł oraz 170 tys. zł wpły-
wać będą na życie każdego z nas, jako mieszkańca gmi-
ny, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez Centrum Kultury w Gnojniku 
oraz korzystanie z Orlika i oferty klubów sportowych 
z terenu gminy.

Na wsparcie z budżetu tradycyjnie mogą także liczyć 
strażacy – ochotnicy. Ich praca przynosi niemierzalny, 
lecz pożądany efekt w postaci wzrostu poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców. W związku z tym, władze 
gminy nie poskąpiły środków finansowych na bieżącą 
działalność OSP, jak również na poprawę strażackiego 
zaplecza. Łącznie finansowe wsparcie dla druhów wy-
nosi 193 tys. zł.

W budżecie zaplanowano następujące kwoty na po-
szczególne działania: wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę – ponad 427 tys. zł; 
działalność usługowa, w tym przede wszystkim plan 
zagospodarowania przestrzennego – 91,6 tys. zł; ad-
ministracja publiczna – blisko 3 mln zł; obsługa długu 
publicznego – 350 tys. zł oraz rezerwy ogólne i celowe 
– 431 tys. zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2017 obejmują także 
środki przekazane do dyspozycji sołectw. Fundusz sołec-
ki w wysokości ponad 176 tys. zł zostanie wydatkowany 
zgodnie z wnioskami sołectw. Natomiast środki wiejskie 
w wysokości ponad 755 tys. zł przeznaczone zostaną na 
oświetlenie ulic, placów i dróg (ponad 166 tys. zł), mo-
dernizację dróg gminnych (221 tys. zł) oraz realizację 
zadań podjętych uchwałami zebrań wiejskich.

Na koniec chciałbym zadeklarować, że mnie, jako 
wójtowi gminy, a także podległym mi pracownikom 
nie zabraknie sił do podejmowania starań o pozyskanie 
kolejnych dużych środków finansowych na realizację 
inwestycji. Wyzwania przed nami stoją ogromne. Mam 
tu na myśli przede wszystkim sieci kanalizacyjną i wo-
dociągową, na które projekty złożyliśmy już stosowne 
wnioski. W przygotowaniu znajdują się kolejne – przy-
świeca nam bowiem zasada, że należy wykorzystać każ-
dą dostępną szansę na pozyskanie wsparcia finansowe-
go. Dodam tylko, że plany inwestycyjne Gminy w sumie 
opiewają na kilkadziesiąt milionów złotych w ramach 
budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik

Od nowego roku szkolnego obowiązywać będzie 
nowy ustrój szkolny. Zakłada on między innymi li-
kwidację gimnazjów na rzecz wydłużenia czasu nauki 
w szkołach podstawowych. Rada Gminy Gnojnik, zo-
bowiązana przepisami wprowadzającymi nowe prawo 
oświatowe, podjęła uchwałę, wskazującą na sposób 
wprowadzania zmian w podległych jej placówkach 
oświatowych. Dokument ten zakłada istnienie gimna-
zjów do chwili zakończenia w nich edukacji ostatnie-
go rocznika, a więc do końca sierpnia 2019 r. Nowo 
powstałe ośmioletnie szkoły podstawowe będą miały 
obwody odpowiadające obowiązującym dzisiaj obwo-
dom dla sześcioletnich szkół podstawowych. Uchwa-
ła w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

Nowy ustrój szkolny
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jest aktem 
prawa miejscowego i podlega w myśl obowiązują-
cych przepisów konsultacjom społecznym. Z pro-
jektem uchwały można się zapoznać na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Gnojnik, a także w BIP UG 
Gnojnik. Ponadto dokument został wywieszony na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, Referatu Oświaty 
i na tablicach ogłoszeń szkół z terenu gminy. Wszel-
kie uwagi dotyczące zapisów przedmiotowej uchwa-
ły można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy drogą 
e-mailową na adres: sekretariat@gnojnik.pl lub pocz-
tą tradycyjną.

Andrzej Stańczyk
Kierownik Referatu Oświaty w UG Gnojnik

Czas na statystykę
Miejscowość Urodzenia Zgony Liczba ludności na 

dzień 31.12.2016 r. 

Biesiadki 4 10 865

Gnojnik 24 17 2531

Gosprzydowa 10 6 1082

Lewniowa 7 8 961

Uszew 17 16 1609

Zawada Uszewska 12 6 561

Żerków 3 1 298

Razem 86 43 7 907
Źródło: Dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Gnojniku 
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„Sport rzeźbi nie tylko ciało, lecz również charak-
ter” – w myśl tej dewizy uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu całej gminy przystąpili 
do kolejnego sezonu zmagań sportowych, realizowanych 
w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa 
Sportowego. Od września do stycznia przeprowadzono 
kilka turniejów gminnych, wyłaniając tym samym repre-
zentantów gminy, którzy następnie walczyli o najwyższe 
laury na arenie powiatowej, a nawet wojewódzkiej. 

Sezon szkolnych zawodów sportowych zainaugurowa-
no przy słonecznej pogodzie i dopisujących wszystkim hu-
morach. Dziesięcioosobowe drużyny dziewcząt i chłopców 
z czterech szkół podstawowych zmierzyły się na stadionie 
w Uszwi w konkurencji sztafetowe biegi przełajowe. Osta-
teczni zwycięzcy biegów, czyli dziewczęta z Lewniowej 
i chłopcy z Gnojnika, pierwsze miejsca w swoich biegach 
wywalczyli już na początkowych zmianach. Kondycję 
i ambicję pokazały również drużyny z drugich miejsc – 
uczennice z Gnojnika i uczniowie z Uszwi, którzy tym sa-
mym zdobyli awans do zawodów powiatowych.

Następnie zawody przeniosły się do sal sportowych. 
Jak zwykle mnóstwo emocji dostarczyły turnieje halo-
wej piłki nożnej. Jako pierwsze do walki stanęły repre-
zentacje Gimnazjów z Gnojnika oraz Lewniowej. W ry-
walizacji lepsi okazali się gospodarze, którzy pewnie 
wygrali 18-4. Młodzi piłkarze ze stolicy naszej gminy 
wiedli prym również w turnieju szkół podstawowych, 
notując 3 zwycięstwa i jeden remis. Cały turniej obfito-
wał w gole i ciekawe akcje.

Jak wiadomo, sportowa siła naszej gminy tkwi nie tylko 
w utalentowanych młodych piłkarzach, ale również w mi-
łośnikach „królewskiej gry”, czyli szachistach. W bieżą-
cym roku szkolnym, zgodnie z wytycznymi województwa 
małopolskiego, rozegrano drużynowy turniej szachowy. 
W zawodach gminnych szkół gimnazjalnych wystartowały 
drużyny z Gnojnika i Uszwi. Medale za zwycięstwo ode-
brali szachiści ze stolicy gminy: Julita Cięciwa, Dominik 
Cieśla, Jacek Kowalczyk i Franciszek Musiał.

Turniej szachowy szkół podstawowych obfitował 
w zacięte pojedynki, ogromne emocje oraz rozstrzygnię-
cia w ostatnich partiach. Ostatecznie na pierwszym miej-

Szkolne zawody sportowe
scu uplasowała się Uszew w składzie: Konrad Hosaniak, 
Jan Kowalczyk, Jakub Biel, Klaudia Młyńska. Druga 
pozycja przypadła Szkole z Gosprzydowej.

Kolejno rozegrano turniej tenisa stołowego indywi-
dualnego i drużynowego szkół gimnazjalnych. Zawo-
dy zakończyły się sprawiedliwym podziałem medali 
oraz pucharów – każda z placówek wyjeżdżała z Uszwi 
z miejscami na podium i awansem do zawodów powia-
towych. Turniej rozgrywano systemem radzieckim. Mi-

strzami Gminy Gnojnik zostali zawodnicy z Gnojnika 
– Dawid Obłąk i Faustyna Święch. Drużynowo bezkon-
kurencyjni okazali się chłopcy z Lewniowej (Dawid Ce-
cuga, Wojciech Konstanty) i Gnojnika (Szczepan Wąs, 
Mariusz Szot). W turnieju żeńskim dziewczęta z Gnoj-
nika (Faustyna Święch, Julita Cięciwa) i Uszwi (Wik-
toria Piekarz, Alicja Hosaniak) sprawiedliwie podzieliły 
między sobą dwa pierwsze miejsca, gwarantujące udział 
w zawodach powiatowych.

Dziewczęta szybko przystąpiły do rywalizacji w ko-
lejnej dyscyplinie sportowej, a mianowicie halowej piłce 
nożnej. Zarówno w turnieju szkół podstawowych, jak 
i gimnazjalnych triumfowały zawodniczki z Lewniowej. 

W semestrze zimowym więcej turniejów rozegrały 
szkoły gimnazjalne. Po zmaganiach piłkarskich przy-
szedł czas na rywalizację pod koszami. Pojedynek 
Szkół z Gnojnika i Lewniowej zakończył się sprawie-
dliwym wynikiem – wśród chłopców zwyciężył Gnoj-
nik, a wśród dziewcząt Lewniowa. Turniej męski nie 
dostarczył oczekiwanych emocji (zakończył się wyso-
kim zwycięstwem Szkoły z Gnojnika 51:3), ale niedosyt 
z nawiązką zrekompensował pojedynek dziewcząt. Nie-
skuteczność gospodyń turnieju sprawiła, że Lewniowa 
już w pierwszej kwarcie wypracowała sobie przewagę, 
której – mimo ambitnej pogoni dziewcząt z Gnojnika – 
nie oddała do końca meczu.

Pierwszy semestr sportowej rywalizacji szkół gimna-
zjalnych zakończył turniej piłki siatkowej. Mistrzyniami 
gminy, po zaciętym, emocjonującym i pełnym zwrotów 
akcji pojedynku, zostały zawodniczki z Gnojnika. W tur-
nieju chłopców dużą rolę odegrały nerwy, które nie po-
zwoliły siatkarzom z Gnojnika pokazać pełni swoich 

Szybkość i dokładność – sztafeta wg dziewcząt z Gnojnika Jak zbić króla? Szachowe rozterki
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Mnóstwo radości, pożytecznie spędzony czas wolny, 
integracja i wspólna zabawa, bezpieczeństwo, sympatyczni 
i profesjonalni instruk-
torzy, piękna zimowa 
pogoda – to tylko kil-
ka haseł, za pomocą 
których opisać można 
udział dzieci z gminy 
Gnojnik w tegorocz-
nej edycji programu 
„Jeżdżę z głową”. Na-
sza gmina mogła po 
raz drugi wziąć w nim 
udział dzięki umowie 
podpisanej z Woje-
wództwem Małopol-
skim. Z narciarskich 
zajęć teoretycznych 
i praktycznych skorzy-
stało 83 uczniów ze 
wszystkich szkół pod-
stawowych. Na przeło-
mie stycznia i lutego młodzież sześciokrotnie wyjeżdżała 
na stok w „Jastrzębiej”, gdzie w grupach 10-12 osobowych 
spędziła po 3 godziny, słuchając wskazówek uprawnio-
nych instruktorów oraz zgłębiając tajniki jazdy na nartach. 

Zimowe szaleństwo na nartach
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaanga-

żowania siedmiorga nauczycieli z gminnych szkół pod-
stawowych, którzy po-
święcali swój czas, by 
zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom.

Projekt finanso-
wany jest z budżetu 
Województwa Ma-
łopolskiego (udział 
procentowy wynosi 
41,7%), budżetu Gmi-
ny Gnojnik oraz skła-
dek rodziców.

Przypomnijmy, że 
w poprzedniej edy-
cji programu „Jeżdżę 
z głową” wzięło udział 
36 uczniów z dwóch 
szkół podstawowych. 
Ich ocena tego przed-
sięwzięcia była bardzo 

pozytywna, co sprawiło, że w tym roku liczba zgłoszeń 
była dużo wyższa.

Andrzej Stańczyk, Kierownik Referatu
Oświaty w Urzędzie Gminy Gnojnik

Gotowi do zjazdu

umiejętności. Wykorzystali to zawodnicy z Uszwi, któ-
rzy do swoich pojedynków podeszli ze spokojem i opa-
nowaniem, dzięki czemu wygrali cały turniej.

Tuż przed feriami zimowymi rozegrano jeszcze turniej 
tenisa stołowego indywidualnego i drużynowego szkół 
podstawowych. Mistrzami gminy zostali Anna Sacha 
z Biesiadek i Mateusz Gazda z Gnojnika. W drużynowym 
turnieju dziewcząt zdecydowane zwycięstwa w obydwu 
meczach odniosły reprezentantki Biesiadek. Natomiast 
w zawodach męskich kwestię zwycięstwa rozstrzygnęły 
między sobą zespoły z Biesiadek i Lewniowej. Ostatecz-
nie mistrzami gminy zostali zawodnicy z Lewniowej.

Urząd Gminy Gnojnik, czuwający finansowo i orga-
nizacyjnie nad przebiegiem sportowej rywalizacji, pra-

gnie po raz kolejny podziękować dyrektorom szkół oraz 
nauczycielem wychowania fizycznego za zaangażowa-
nie w przygotowanie zawodów oraz wpajanie młodym 
sportowcom zasady fair play.

Zapraszamy mieszkańców gminy do kibicowania 
w kolejnych zawodach sportowych. W semestrze letnim 
czekają nas m.in. zmagania w turnieju piłki ręcznej, piłki 
nożnej na Orliku, a także czwórbój lekkoatletyczny oraz 
drużynowe biegi przełajowe. Przypominamy również 
o możliwości śledzenia na bieżąco wyników zmagań 
sportowych szkół na arenie gminy i powiatu na stronie 
www.gnojnik.pl oraz www.sportowiec.net.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

Gimnazjalne zmagania z ping pongiem Mistrzynie jumpera w akcji 
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troska o swoich dziadków. Pokazali zagrożenia, na jakie 
w dzisiejszym świecie narażeni są starsi ludzie. Część 
artystyczną zakończyli najmłodsi uczniowie. Chłopcy 
z klasy 1 wystrojeni w duże czerwone muchy zapewnili 
o swojej miłości. Zaś dziewczynki, przemienione w śnie-
żynki, wykonały wzruszający taniec dedykowany każdej 
babci i każdemu dziadkowi.

Na twarzach przybyłych babć widać było prawdziwe 
wzruszenie. Dziadkowi zaś płakać nie wypada, niejeden 
więc nerwowo tylko poruszał wąsem. Jedno jest pewne, 
dzień ten choć mroźny za oknem, na sali był ciepły i po-
godny, rozgrzany miłością babć, dziadków i wnuków.

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na 
wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły wesołe roz-
mowy i wspomnienia.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji uroczystości: Radzie Rodziców, Gmin-
nemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Radzie Sołec-
kiej w Lewniowej. Słowa wdzięczności kierujemy do 
wszystkich rodziców, którzy zadbali o stroje dla dzieci 
i rekwizyty potrzebne na scenie. Ten dzień jest owocem 
pracy tych, którzy zdają sobie sprawę, jak ważną rolę 
w życiu każdego z nas odgrywa Babcia i Dziadek.

Katarzyna Konicz

Pląsy, uśmiechy i podskoki – tak kochają wnuczki z Lewniowej Popatrz, babciu na swoje aniołki

Jasełkowe wzruszenia specjalnie dla babć i dziadków

Dziś gwiazdy świecą dla Was
W kalendarzu imprez Zespołu Szkół i Przedszkola 

w Lewniowej honorowe miejsce zajmuje uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Do tego wydarzenia 
społeczność szkolna przygotowuje się na tyle wcześnie, 
aby ze wszystkim zdążyć na czas. Uczniowie na po-
czątku stycznia rozdali zaproszenia wszystkim swoim 
babciom i dziadkom. Zadbano o to, aby nikt nie został 
pominięty, zatem na liście zaproszonych znaleźli się 
wszyscy lewniowscy seniorzy. Następnie społeczność 
szkolna postarała się o program artystyczny dedyko-
wany tym wyjątkowym gościom. Kiedy więc w so-
botni poranek sala gimnastyczna zaczęła wypełniać 
się po brzegi, wszystko było dopięte na ostatni guzik. 
Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas również 
przedstawiciele władzy lokalnej: wójt gminy Sławomir 
Paterek, radni gminy Danuta Sacha i Andrzej Zelek, 
sołtys Lewniowej Artur Seniuk, radna powiatowa Ewa 
Cierniak-Lambert, Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzesku Stanisław Lambert oraz 
Bogumiła Sacha, która przybyła jako instruktor świetli-
cy a zarazem babcia. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w ciepłych słowach powitał gości i zaprosił 
do wspólnego świętowania.

Ktoś kiedyś powiedział, że dziadkowie obsypują 
pyłem gwiazd życie swoich wnuków. Może właśnie 
dlatego 21 stycznia scena na sali w Lewniowej utonęła 
w srebrno-złotych gwiazdkach. Niespodzianką dla przy-
byłych były jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści przybliżyli wy-
darzenia betlejemskie, którym towarzyszyły anielskie 
śpiewy. Kiedy scenę opanowali najmłodsi, widownia 
mogła podziwiać kaczy taniec Motylków i pląsy Bie-
dronek z oddziału przedszkolnego. Chociaż trudno jest 
podziękować babci i dziadkowi za to, że są, klasa 2 przy-
gotowała słowno-muzyczny bukiecik, w którym wyrazi-
ła swoją wdzięczność i miłość. Uzdolniona muzycznie 
klasa 3a zachwyciła pastorałką o bosym pastuszku. Za-
miast uczniów klasy 3b, na scenie pojawili się prawdzi-
wi Romowie, którzy porwali wszystkich w rytm cygań-
skiej muzyki. Krótkim profilaktycznym scenkom przy-
gotowanym przez uczniów Gimnazjum towarzyszyła 
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Dzień Babci i Dziadka w Uszwi
Jak co roku, w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Uszwi uroczyście obchodzono Święto Babci 
i Dziadka. Z tej okazji klasy 1-3 przygotowały spe-
cjalny program artystyczny. Na początku uczniowie 
klas trzecich oraz klasy 6a przypomnieli zebranym go-
ściom historię narodzenia Jezusa, wystawiając jasełka 
przeplatane głośnym śpiewem tradycyjnych kolęd oraz 
specjalnym występem 
grającej na akorde-
onie Wiktorii Kleckiej 
z klasy 6b. W dalszej 
części uroczystości 
niecodzienne życze-
nia złożyli ucznio-
wie klasy pierwszej, 
a wszystkie dzieci 
zaśpiewały dla dziad-
ków wesołe piosenki. 
Prezentacje słowno-
-muzyczne przeplata-
ne były wspaniałymi 
tańcami uczniów kla-
sy 3a i 3b, ubranych 
w stroje krakowskie, 
k tórzy  zachwyci l i 
i oczarowali publicz-
ność. Zaprezentowa-
li oni regionalny ta-
niec „Trojak”, szybką 
i skoczną polkę, do-
stojny taniec węgier-
ski oraz ludowy taniec 
z przytupem „Oj, Ty, 
Ty”. Specjalnym wy-
stępem popisali się 
również  uczniowie 
klasy 2 b, przedsta-
wiając humorystycz-
ną bajkę o babci i jej 
relacjach z wnukami. 
Dziadkowie z zachwy-

tem podziwiali grę aktorską dzieci oraz długie role, 
które drugoklasiści bezbłędnie opanowali. Niewąt-
pliwie ciekawą atrakcją podczas tej uroczystości był 
występ grupy kolędniczej „Kolędnicy znad Uszwicy”, 
którzy swą grą aktorską, kostiumami oraz zabawny-
mi dialogami rozbawili publiczność. Na zakończenie 
dyrektor Bogumiła Jagielska złożyła wszystkim bab-

ciom i dziadkom ży-
czenia i podziękowała 
im za troskę i pomoc 
w wychowywaniu 
dzieci. Zebrane wnu-
ki przed wręczeniem 
prezentów odśpiewa-
ły kochanym gościom 
głośne „Sto lat”. Po 
zakończeniu części 
oficjalnej odbyły się 
konkursy z nagroda-
mi. Uczniowie klasy 
3b czytali fragmenty 
bajek, a dziadkowie 
musieli odgadnąć ich 
tytuły. Ponadto bab-
cie sprawdzały swoją 
zręczność i zwinność, 
nawlekając na czas 
koraliki czy układając 
puzzle, a dziadkowie 
skacząc na skakan-
ce oraz przybijając 
gwoździe. Za swój 
trud i zaangażowanie 
wszyscy zostali na-
grodzeni atrakcyjnymi 
upominkami. Tematy-
ka konkursów związa-
na była z realizowaną 
w klasach 1-3 innowa-
cją czytelniczą.

Anna Cichostępska

Trzecioklasiści w tanecznej rewii Gdy babcie na widowni zasiadają, to i janioły piękniej śpiewają

Teatrzyk dla babci

Międzypokoleniowy konkurs zręcznościowy
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Świąteczne życzenia dla gospodyń
Blisko trzysta mieszkanek powiatu brzeskiego, któ-

re działają w kołach gospodyń wiejskich, wzięło udział 
w spotkaniu świąteczno-noworocznym zorganizowanym 
przez starostwo i gminy. Naszą gminę reprezentowały 
panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich działają-
cym przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bie-
siadki „Tradycja i Rozwój” oraz członkinie Stowarzy-
szenia „Wieś Naszych Marzeń” z Zawady Uszewskiej.

Spotkanie odbyło się 29 grudnia 2016 roku w Regio-
nalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. 
Sala koncertowa wypełniona była po brzegi. Spotkanie 
rozpoczęło się koncertem pastorałek w wykonaniu zna-
nych artystów, po którym przyszedł czas na życzenia 
i błogosławieństwo ks. prałata Józefa Drabika. Życzenia 
złożył Starosta Andrzej Potępa, a także wszyscy wójto-
wie i burmistrzowie, a wśród nich Wójt Gminy Gnojnik 
Sławomir Paterek. Następnie włodarze gmin roznieśli 
poświęcone opłatki do pań z kół działających na tere-
nie ich gmin. Sala wypełniła się echem wypowiadanych 
życzeń, blaskiem życzliwych uśmiechów oraz ciepłem 
szczerych uścisków.

Na spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich nie mogło 
zabraknąć kulinarnych dzieł sztuki, przygotowanych 
przez każdą z zaproszonych organizacji. Dania – pięknie 
rozłożone na „szwedzkim stole” – szybko znikały z tale-
rzy. Po poczęstunku wszyscy uczestnicy spotkania przy 

akompaniamencie muzyków wspólnie śpiewali tradycyj-
ne polskie kolędy.

Przypomnijmy, że na terenie gminy Gnojnik działa-
ją cztery organizacje zrzeszające gospodynie wiejskie 
– dwa wyżej wymienione stowarzyszenia, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Gnojnika oraz Stowarzyszenie „Łączy 
nas Uszew”. Lokalne Koła Gospodyń Wiejskich mają 
ogromne zasługi dla rozwoju kultury i kultywowania 
tradycji, są miejscem aktywizacji społecznej kobiet oraz 
katalizatorem ciekawych pomysłów kulturalnych.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

Gospodynie z Zawady Uszewskiej i ich specjały

W reakcji na Impuls
Doskonały humor, energia, sympatyczne towarzystwo, 

mnóstwo zabawy na luzie i pyszne jedzenie, to nie wszyst-
ko, co towarzyszyło uczestnikom trzynastej już zabawy 
walentynkowej z dochodem przeznaczonym na budowę ko-
ścioła p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku. 

Kiedy nadszedł 18 lutego 2017 r., sobotnie słońce od 
rana podgrzewało atmosferę – tak dosłownie jak i w prze-
nośni. W Domu Strażaka w Gnojniku kucharki krzątały 
się, przygotowując gorące posiłki na wieczorny bal. Lokal-
ni fryzjerzy i kosmetyczki nie odchodzili od swoich stano-
wisk pracy, upiększając uczestników, a raczej uczestniczki 
wieczornego wyjścia. 

Pierwsi balowicze zaczęli przybywać w gościnne progi 
gnojnickiej strażnicy tuż po godzinie 18.00. Sala powoli się 
wypełniała aż do ostatniego wolnego miejsca. 

Powitanie przez proboszcza, krótka informacja, dlacze-
go i po co się spotykamy i jeszcze tylko zapowiedź tego, 
co w programie a potem … zaczęło się! Zespół muzyczny 
Impuls z Bochni zapodał pierwsze rytmy i parkiet wypełnił 
się w mgnieniu oka. Kolejne przeboje sprawiały, że goście 
najchętniej w ogóle nie schodziliby z parkietu. Kto jednak 
nie zmieścił się na nim, miał możliwość w tym czasie za-
smakować w zakąskach, wędlinach i słodkościach. Komu 
nadal brakowało sił, mógł posilić się wspaniałymi, gorący-
mi daniami, przygotowanymi przez niezawodne mistrzynie 
kuchni. Oprócz pysznego jedzenia i miłej atmosfery or-
ganizatorzy zaproponowali gościom: taniec czekoladowy, 

konkurs Jaka to melodia z nagrodą w postaci wytwornej 
kolacji w restauracji Tadeusz. W trakcie zabawy w ruch 
poszły także numery loterii fantowej i tylko kilka chwil 
zajęło organizatorom, wspieranym przez urocze hostessy, 
by sprawnie i z humorem rozlosować fanty, w tym m.in.: 
kolację w hotelu August, darmowe zakupy w lokalnej cu-
kierni Poezja, wizyty u fryzjera oraz wiele ciekawych po-
zycji książkowych. Na swój szczęśliwy los wszyscy czekali 
z niecierpliwością, mocno ściskając kupony w dłoni. 

Na spragnionych tańcowania gości czekał jeszcze jeden 
punkt programu, zapowiadana wcześniej licytacja obrazu, 
którą sprawnie przeprowadził ks. Marian. Wylicytowana 
kwota dodatkowo zasiliła dochód z zabawy.

Po wspominanych atrakcjach nie pozostało już nic in-
nego, jak ponownie zaprosić wszystkich na parkiet. Zespół 
dawał metaforycznego ognia już do końca... do białego 
rana.

Aby dochód z zabawy był jak największy, w organizację 
zabawy zaangażowali się parafianie z Gnojnika wspólnie 
ze swoim proboszczem. Organizatorzy dziękują wszystkim 
osobom za wszelką pomoc w organizację i przeprowadze-
nie zabawy. Podziękowania kierują do sponsorów, wła-
ścicieli biznesów oraz prywatnych ofiarodawców fantów, 
jedzenia, pomocy i pracy. Dziękują również wszystkim, 
którzy zjawili się w ten sobotni wieczór w sali gnojnickiego 
Domu Strażaka! Do zobaczenia za rok!

Cała zebrana kwota zasili konto budowy naszej wspól-
nej świątyni Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku.

Renata Krakowska
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Wybrzmiały ostatnie akordy kolęd
Świąteczny czas, upamiętniający narodziny Je-

zusa, trwa dwanaście dni – od Bożego Narodzenia do 
Trzech Króli. Pierwszy dzień Świąt spędza się prze-
ważnie w kręgu rodzinnym przy choince i śpiewaniu 
kolęd. Natomiast w dzień św. Szczepana, który zginął 
śmiercią męczeńską poprzez ukamienowanie, święci się 
owies, którym chłopcy obsypują gospodarzy. Od tego 
dnia kolędowanie trwa do 2 lutego (święto Matki Bo-
skiej Gromnicznej). Temu okresowi wedle tradycji do-
trzymują towarzystwa niezwykłe zwyczaje, wierzenia 
oraz obfita obrzędowość. Domy odwiedzają kolędnicy 
i grupy przebierańców z życzeniami szczęścia dla rodzi-
ny i pomyślności w gospodarstwie. Pojawiają się mię-
dzy innymi z gwiazdą, z szopką, z kozą lub turoniem. 
Asystują im muzykanci, zapewniający głośne brzmienie 
dzwonka i strzelanie z batów. Jest to niebiański czas, bo-
wiem rozbudza wyobraźnię człowieka i inspiruje go do 
tworzenia widowisk kolędniczych. Akurat tak się skła-
da, że w naszej gminie nie brakuje ludzi rozmiłowanych 
w swojej wsi, historii i kulturze, ludzi, którym zawdzię-
czamy zachowanie żywej tradycji poprzez sięganie do 
korzeni najstarszych form kolędowania. Ta piękna oby-
czajowość trwa w naszej kulturze przez wieki, zmienia 
się tylko sceneria – izba w chałupie na scenę w ośrodku 
kultury. W większości przypadków wierne zachowanie 
zwyczajów kolędniczych jest możliwe dzięki dobrej 
działalności instytucji kultury i przychylności władz sa-
morządowych, które doceniają znaczenie tradycji w kul-
turze lokalnej. Dzięki organizacji Gminnych Przeglądów 
i Spotkań z Kolędą te tradycje odradzają się i motywują 
do dobrej rywalizacji pomiędzy grupami kolędniczymi 
biorącymi udział w cenionych konkursach na szczeblu 
regionalnym i ogólnopolskim.

Po kolędzie w Gnojniku 
15 stycznia w sali widowiskowej Domu Strażaka 

w Gnojniku podczas spotkania z kolędą panowała ro-
dzinna i sympatyczna atmosfera. To niedzielne popołu-
dnie rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu or-
kiestry dętej pod batutą Wiesława Porwisza.

Następnie na deskach gnojnickiej sceny wystąpiły 
dzieci z Publicznego Przedszkola w Gnojniku. Przedsta-
wiając tradycyjne jasełka i wydarzenia związane z naro-
dzeniem Jezusa, śpiewały kolędy i pastorałki. Naszych 
milusińskich przygotowała Ewa Wąs, o oprawę muzycz-
ną zadbał Marcin Świerczek. 

Kolejną grupą, która zaprezentowała się przed licz-
nie zgromadzoną publicznością, była młodzież z Pu-
blicznego Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Gnojniku. Młode pokolenie zrealizowało „Jasełka na 
wesoło”, nawiązujące do współczesności i walki dobra 
ze złem. Inscenizacja została przygotowana pod kierun-
kiem Małgorzaty Wawryki. 

Natomiast uczniowie z klasy 2b i dzieci z klas od 3 
do 5, uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku, za-
prezentowały na scenie widowisko jasełkowe pt. „Tak! 

On jest królem!”. To przedstawienie przeplatane było 
także kolędami i pastorałkami. Grupę przygotowały Iza-
bela Linca i Maria Nastałek. 

Na końcu pojawiła się grupa kolędnicza „Gnojnicza-
nie”, działająca przy Świetlicy Centrum Kultury w Gnoj-
niku. Ci dorośli ichmoście wystąpili w programie „Z Tu-
roniem”. Była to niezapomniana lekcja historii, kolęd-
nicy z Gnojnika wiernie odtworzyli bowiem zwyczaj 
kolędowania w naszym regionie, w minionych przed-
wojennych czasach. W swoim dorobku „Gnojniczanie” 
mają już dwie lipnickie gwiazdy. Jedną z nich i I miejsce 
zdobyli w tym roku na Małopolskim Przeglądzie Grup 
Kolędniczych w Lipnicy Murowanej i Wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w Bu-
kowinie Tatrzańskiej podczas tegorocznego 45. Góral-
skiego Karnawału. Grupę przygotowała Helena Święch. 
Należy dodać, że niedzielne spotkanie umilał śpiewem 
kolęd i pastorałek zespół wokalno-instrumentalny „Fan-
tazja”, działający przy Centrum Kultury w Gnojniku. 
Kierownikiem grupy niezmiennie od pięciu lat jest Jerzy 
Migacz. 

W Żegocinie
Korzystając z zaproszenia dyrektora Centrum Kul-

tury Sportu i Turystyki w Żegocinie grupa kolędnicza 
„Gnojniczanie” wystąpiła tam 2 lutego 2017 r. w sali 
widowiskowej. Swoim występem pt. „Z turoniem” za-
mknęła „Żegocińskie Ostatki Kolędowe 2017”. Brawu-
rowy, wypełniony humorem popis naszej grupy podobał 
się żegocińskiej publiczności, która nagradzała go grom-
kim śmiechem i oklaskami. 

Helena Święch 
W Biesiadkach
Styczeń to z reguły miesiąc wypełniony dźwiękami 

kolęd, co słychać było szczególnie w naszej miejscowo-
ści. Oprócz oficjalnego spotkania kolędniczego w Domu 
Ludowym, dzieci ze scholki dziecięcej, działającej przy 
Świetlicy Wiejskiej dały koncert kolęd w kościele para-
fialnym. O oprawę muzyczną zadbał organista Łukasz 
Kądziołka.

Hasłem tegorocznego wspólnego kolędowania w Bie-
siadkach były słowa jednej z pastorałek: „Tej nocy jest 
łatwiejszy świat...”. W dniu spotkania 15 stycznia świat 
rzeczywiście wydawał się łatwiejszy. Na początku wy-
stąpiły dzieci z zespołu „Ilios”. Przygotowane przez nich 
kolędy były jak zwykle zaśpiewane czyściutko i bardzo 
energicznie. Następnie na deskach sceny pojawili się ak-
torzy z jasełkami bożonarodzeniowymi przygotowanymi 
przez nauczycielki ze Szkoły Podstawowej we współ-
pracy ze Świetlicą Wiejską. Po ich występie oklaskom 
nie było końca. Jako ostatnie wystąpiły dzieci ze scholki 
dziecięcej, tym razem przy akompaniamencie klawiszy, 
za którymi siedział nasz organista. Były śpiewane ko-
lędy i pastorałki te znane i te, które popularne są trochę 
mniej. Śpiew dzieci, jak zawsze, w pewnych momen-
tach wzruszał, a w innych aż chciało się im zawtórować 
donośnym, radosnym głosem. Po tym mini koncercie 
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w dłonie chwyciliśmy nasze śpiewniczki i uczestnicy 
spotkania nie mieli innego wyjścia jak tylko wspólnie, 
jednym głosem zakolędować. Wszyscy występujący 
przedstawiciele młodszego pokolenia zostali nagrodze-
ni za swój trud słodyczami ufundowanymi przez sołty-
sa i prężnie działające w Biesiadkach stowarzyszenie. 
Kolejna okazja do wspól-
nego kolędowania pojawiła 
się w dwa tygodnie po spo-
tkaniu w Domu Ludowym, 
ale tym razem zebraliśmy 
się w kościele parafialnym.

Piękna tradycja śpiewania 
kolęd zdecydowanie została 
podtrzymana w Biesiadkach 
i wspólnie, jednym głosem 
mieszkańcy weszli w nowy 
2017 rok.         Ewa Strzesak

W Lewniowej
15 stycznia mieszkańcy 

Lewniowej spotkali się na 
wspólnym kolędowaniu zor-
ganizowanym przez Świetlicę 
Wiejską. Na spotkanie przy-
byli nie tylko lewniowianie, 
ale również goście z sąsied-
nich miejscowości. Wieczór 
rozpoczęła grupa kolędni-
cza z Gosporzydowej, która 
przedstawiła tradycyjne jaseł-
ka bożonarodzeniowe. Wy-
stęp grupy ze świetlicy wzbo-
gacił śpiew zespołu ludowe-
go. Swoim przedstawieniem, 
bogatym w wydarzenia be-
tlejemskie wprowadził na sali 
świateczny nastrój. Natomiast 
grupa teatralna z Lewniowej 
przygotowała jasełka, w któ-
rych przeszłość mieszała się 
z teraźniejszością. Głębokie 
przesłanie, wspaniała gra młodych aktorów i wzrusza-
jące melodie skłoniły zgromadzonych do refleksji nad 
tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Tradycyjne ko-
lędy i pastorałki można było usłyszeć dzięki występo-
wi zespołu „Wrzos”, który przyłączył się do wspólnego 
kolędowania. Ostatnim punktem był mini koncert dzieci 
z Lewniowej. Młodzi miłośnicy muzyki, którzy uczą się 
gry na instrumentach pod czujnym okiem Jakuba Toty, 
swoimi dotychczasowymi postępami mogli się pochwa-
lić podczas wieczoru kolęd. Dla rodziców tych dzie-
ci było zapewne dużym przeżyciem usłyszeć swojego 
małego artystę, który tak świetnie radził sobie z nutami 
i gitarowymi chwytami. Hej, kolęda, kolęda... niosło się 
tego wieczoru poza mury Domu Strażaka w Lewniowej.

Bogumiła Sacha 
W Gosprzydowej
Mali aktorzy z Gosprzydowej pod opieką instruktor 

Świetlicy Wiejskiej przygotowali tradycyjne jasełka 

pt. „Jezus malusieńki”. Tygodnie prób i „szlifowania” 
tekstów zaowocowały zachwytem widowni, dlatego ja-
sełka przestawiane były aż trzy razy. Najpierw 6 stycz-
nia podczas spotkania opłatkowego dla seniorów. Kolej-
no 15 stycznia dla wszystkich mieszkańców Gosprzydo-
wej, kiedy to sala wypełniła się całymi uśmiechniętymi 

rodzinami. Ostatni nasz wy-
stęp miał miejsce w Świetli-
cy Wiejskiej w Lewniowej. 
O muzyczną oprawę zadbał 
Zespół Ludowy „Gosprzy-
dowianie” wraz z Marcinem 
Świerczkiem, tutejszym orga-
nistą. Młodzi artyści spotkali 
się z pozytywnym odbiorem, 
o czym świadczyły gromkie 
brawa.                Maria Mróz 

W Uszwi 
W niedzielę 22 stycznia 

odbyło się kolejne „Gmin-
ne spotkanie z kolędą”. Tym 
razem lokalni artyści pre-
zentowali swoje umiejętno-
ści i efekty wielotygodnio-
wej pracy w Domu Strażaka 
w Uszwi.

Licznie zgromadzona pu-
bliczność wysłuchała kon-
certu kolęd w wykonaniu 
zespołu „Fantazja” z Gnoj-
nika, który z roku na rok co-
raz bardziej zachwyca, Jego 
opiekunem jest niezmiennie 
Jerzy Migacz. Muzyczną 
ucztę zgotowali również ze-
spół „Ilios” i schola dziecięca 
z Biesiadek. Obie grupy dzia-
łają przy Świetlicy Wiejskiej 
w Biesiadkach a prowadzone 
są przez pełną energii i zapa-
łu instruktorkę placówki Ewę 

Strzesak. Można było też obejrzeć jasełka w dwóch od-
słonach: tradycyjnej przedstawionej przez najmłodszych 
bywalców Świetlic w Uszwi i Zawadzie Uszewskiej 
oraz współczesnej, niezwykle wzruszającej, przygoto-
wanej przez dzieciaki ze Świetlicy z Lewniowej. Chóry 
anielskie śpiewały, pastuszkowie się kłaniali, bezdomni 
zaś do snu się układali, jedynie Maryja i Józef z Boskim 
Maleństwem, łamali jasełkową konwencję, szukając 
w ludzkich sercach dobroci. Brawom nie było końca – 
a instruktorki świetlic słusznie aż promieniały z dumy. 
Wielką atrakcją były wreszcie dwa występy grup kolęd-
niczych z Uszwi i z Gnojnika, które zaprezentowały tra-
dycyjne obrzędy z Kozą i z Turoniem. I tu – jak zawsze 
– śmiechy widowni splatały się ze śpiewem i życzeniami 
kolędników. Warto dodać, że obie grupy reprezentowały 
gminę na jubileuszowym 35. Małopolskim Przeglądzie 
Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”. 

Lucyna Wnęk

Gwiazdy nas przywiodły do Uszwi

Gnojniczanie po raz kolejny z kolędą w Tatrach

Kolędnicy znad Uszwicy - mistrzowie sceny
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Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych, a dokład-
nie 8 lutego, dzieci z Biesiadek i Żerkowa miały okazję 
gościć w restaura-
cji „Rybia wyspa” 
w Gosprzydowej, 
gdzie specjalnie dla 
nich odbył się kurs 
lepienia pierogów. 
Nasze szkolenie roz-
poczęło się od części 
pokazowej, kiedy 
obserwowaliśmy jak 
fachowo powinno 
się zagniatać ciasto 
i lepić perfekcyjne 
pierogi. Podczas tej 
prezentacji każdy 
miał również szansę 
zadawania najprze-
różniejszych pytań, dotyczących głównego tematu. Po 
wspólnym, dokładnym rozwałkowaniu ciasta i wycięciu 
pięknych kółek, każdy mógł sprawdzić się w tej nieła-

Jak co roku w Świetlicach w Biesiadkach, Uszwi i Za-
wadzie Uszewskiej czekało na dzieci mnóstwo zimowi-
skowych atrakcji. W Biesiadkach i Uszwi zorganizowane 
zajęcia trwały przez pierwszy tydzień ferii, z kolei uczest-
nicy z Zawady Uszewskiej musieli poczekać na rozpoczę-
cie zimowiska do 7 
lutego. Hasłem tego-
rocznego zimowiska 
był „Aktywny wy-
poczynek w świecie 
bajek”, szczególnie 
nawiązywał do niego 
pierwszy dzień zajęć, 
kiedy razem zgłębia-
liśmy historie znane 
nie tylko młodszym, 
ale i starszym dzie-
ciom. Były quizy, 
zagadki i kalambu-
ry, krzyżówki, ma-
lowanki oraz wiele 
innych zabaw prowadzonych przez instruktorki świetlic 
i wolontariuszki. Jedną z nowych atrakcji, którą zapewne 
wprowadzimy na stałe w ramy naszego wypoczynku były 
zajęcia ZUMBY z Jolą Gondek z firmy ZUMFIT, która co 
wtorki prowadzi zumbę w Biesiadkach. Ćwiczenia i taniec 
połączone z doskonałą zabawą dały nam porządną daw-
kę endorfin i moc na kolejne dni zajęć. W ciągu tygodnia 
wybraliśmy się do kina Planeta, na film „Sing”, który roz-
śmieszył dużych i małych, a niektóre mamy, towarzyszące 

Pierogowy zawrót głowy

Hu hu ha, zima w świetlicy nie jest zła!

twej sztuce. Robienie pierogów z jabłkami z cynamonem 
okazało się niezwykłą frajdą nie tylko dla dziewczynek. 

Kiedy nie został już 
żaden niezlepiony 
skrawek ciasta, pie-
rogi powędrowa-
ły do garnka i po 
ugotowaniu trafiły 
na nasze talerze. 
Po spałaszowaniu 
tego, co wspólnie 
przygotowaliśmy, 
uczestnicy otrzymali 
specjalne certyfikaty 
ukończenia szkole-
nia. Teraz czas na 
przygotowanie pie-
rogów w domu, dla 
całej rodziny!

Serdecznie dziękujemy właścicielom i ekipie z „Ry-
biej wyspy” za ciepłe przyjęcie i wspaniałą zabawę.

Ewa Strzesak

nam podczas wyjazdu, dopatrzyły się nawet swojego po-
dobieństwa do jednej z głównych bohaterek bajki. Trady-
cji musiało stać się zadość, więc zaraz po wyjściu z kina 
zahaczyliśmy o McDonald. W czasie zimowiska grupa 
młodszych dzieciaków miała okazję zatopić się w plasti-

kowych piłeczkach 
w Lililandzie, a starsi 
uczestnicy mogli po-
szaleć na bowlingu 
w Brzesku. W Bie-
siadkach odbyły się 
również seanse fil-
mowe z popcornem 
i nocowaniem dla 
obu grup. Trudno 
powiedzieć, że się 
wyspaliśmy, ale rano 
wszyscy wychodzi-
liśmy z uśmiechami 
na twarzach, jedni 
byli po prostu zado-

woleni, a inni z pewnością uśmiechali się na myśl o łóżku, 
czekającym na nich w domu. 

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
pomogli nam zorganizować feryjny wypoczynek, a więc 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za sfinanso-
wanie autobusów, Edycie i Pawłowi Kleckim z Uszwi za 
dofinansowanie biletów wstępu oraz wolontariuszkom 
i mamom, których pomoc okazała się nieoceniona. 

Ewa Strzesak, Lucyna Wnęk

Radość z kucharzenia 

Zumba – hit zimowiska w Biesiadkach



WIEŚCI GMINNE

13

styczeń - lutyNr 1 (127) 17

Formacja taneczna „Błysk”, działająca przy Świetlicy 
Centrum Kultury w Gnojniku dba o aktywność ruchową 
nawet podczas ferii zimowych. Nie żałując swego wolne-
go czasu, grupa intensywnie trenuje, by przygotować się 
do ważnych konkursów i festiwali tanecznych. Nasi mło-
dzi tancerze mieli okazję doskonalić swe umiejętności 
w sali lustrzanej w Brzeskiej Akademii Ruchu LIBRA, 
pod bacznym okiem tancerki Marty Kremer. Dziękujemy 
rodzicom tancerzy za bezpłatne zorganizowanie wyjaz-
dów na próby.

Helena Święch

W Gnojniku
Tegoroczne zimowisko było czasem wyjątkowo inten-

sywnej zabawy. Pogoda nie sprzyjała harcom na śniegu, 
więc od poniedziałku w Świetlicy Wiejskiej animatorzy za-
baw z agencji artystycznej „Family Fun” proponowali dzie-
ciom atrakcyjne zajęcia. Począwszy od zajęć profilaktycz-
nych, plastycznych, skończywszy na relaksacyjnych typu 
dyskoteka z ciekawymi zabawami i konkursami. Odbyły się 
także krótkie pogadanki z pedagogiem na temat konsekwen-
cji stosowania narkotyków i innych używek. Zajęcia manu-
alne i pokazowe sztuczki magiczne przeprowadziła instruk-
torka z Akademii Twórczego Rozwoju ,,Bystrzak” z Bochni. 

Wolontariuszki nauczyły dzieci tańców latynoamery-
kańskich i wygłosiły krótki wykład o należytym postępo-
waniu w miejscach publicznych i zasadach zachowania 
się przy stole (Savoir Vivre). Dzięki animatorce z „Family 
Fun”, prócz dobrej bajki pt. „Zambezja”, dzieci mogły na-
być umiejętność przeobrażania się w różne postacie bajko-
we z wykorzystaniem specjalnych efektów dźwiękowych. 
Krótkie warsztaty teatralne gwarantowały świetną zaba-
wę, dając uczestnikom szerokie pole do popisu. W prze-
rwach między pląsami nasi podopieczni częstowali się 
ciasteczkami, watą cukrową, kukurydzą prażoną i ciepłą 
herbatką.

Zimowisko zapisało się w pamięci trzydzieściorga 
uczestników kolorowymi, nieco rozszalałymi literami. 
Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowały instruktor 
Świetlicy w Gnojniku Helena Święch, przewodnik po świe-
cie sztuki Monika Bartusiak oraz wolontariuszki Natalia 
Sikora i Natalia Zając z Gnojnika. 

Po raz kolejny gorące podziękowania składamy Gmin-
nemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku za 
ogromną życzliwość i wsparcie naszych działań. 

Helena Święch
W Lewniowej
Jeśli mowa o feriach zimowych, wizyta w górach jest 

jak najbardziej wskazana. Tam można zachwycać się za-
pierającym dech w piersiach widokiem czy doznać wrażeń 
zjeżdżając na nartach z ośnieżonego szczytu. Warto rów-
nież wybrać się z rodziną do babci, która pilnie śledzi w ka-
lendarzu wolne od szkoły dni w nadziei na wizytę swoich 

„Błysk” w LIBRZE

Zimowy wypoczynek wnuków. Ale co, jeśli okaże się np. że tata nie dostał akurat 
urlopu, albo coś innego stanie na drodze realizacji naszych 
planów? Świetlica Wiejska w Lewniowej wyszła na wprost 
oczekiwaniom tych, którzy ferie zimowe z różnych przy-
czyn spędzić musieli w domu. Okazało się, że nie trzeba 
dalekosiężnych wojaży, aby się świetnie bawić. Przez dwa 
tygodnie spotykaliśmy się w stałym gronie w Swietlicy 
Wiejskiej, aby ładować akumulatory na kolejne miesiące 
nauki. A co jest najlepszym olejem napędowym? Oczywi-
ście dobra zabawa, dużo radości i nowe przyjaźnie. W na-
szym gronie nie było mowy o nudzie i choć rozbieżność 
wiekowa była dość znacząca, trzylatki znalazły wspólny 
język z uczniami nawet 5 klasy.

Wspaniale bawiliśmy się z Klubem „Bystrzak” z Boch-
ni. Wielu z nas zaobserwowane doświadczenia testowało 
w domu, jakby nie wierząc, że możliwe są takie rezulta-
ty. Wspólnie obejrzeliśmy film pt: „Sing” w kinie Plane-
ta. A kiedy pewnego dnia zgłodnieliśmy, przyjechała do 
nas pizza. Na nasze zaproszenie odpowiedziała również 
pani Ewelinka – animatorka zabaw, bibliotekarka i wielki 
przyjaciel dzieci w jednym. Zafundowała nam moc wrażeń 
i dobrej zabawy. A jej pomocnice, Ania i Monika – zdolne 
gimnazjalistki, niczym wróżki w mgnieniu oka pozamie-
niały dzieci w motylki, kotki a często na ich buziach wy-
czarowały Batmana albo Zorro.

Dziękuję mamusiom, za ich wytrwałość i codzienną 
obecność z naszymi najmłodszymi uczestnikami. Dzięku-
ję wszystkim, dzięki którym przypomniałam sobie zaba-
wy z mojego dzieciństwa. Dziękuję miłośnikom zabawy 
w tzw. krzesła, za uświadomienie mi, ile radości daje zdro-
wa rywalizacja. Dziękuję wszystkim małym artystom za 
wzbogacenie świetlicowej galerii w nowe rysunki. Chwile 
spędzone z Wami były wspaniałym czasem! Do zobacze-
nia podczas letnich kolonii!

Bogumiła Sacha
W Gosprzydowej
Dzieci z Gosprzydowej spędziły ferie uczestnicząc 

w niezwykle atrakcyjnych zajęciach przygotowanych 
przez instruktor Świetlicy Wiejskiej. Każdy dzień wypeł-
niony był zabawą i śmiechem. Ponadto mali uczestnicy 
zimowiska wykonali serduszka dla rodziców i makietę 
miasta. O wrażenia chemiczne i wszystkie kolory chusty 
animacyjnej zadbała Akademia „Bystrzak” z Bochni.

Maria Mróz
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Każdy ostatni czwartek przed 
rozpoczęciem Wiel-
kiego Postu musi być 
godnie celebrowany: 
odpowiednio tłusto, 
słodko a przede wszyst-
kim wesoło. Na stołach, 
wokół których winny 
się gromadzić gotowe 
na wesoły wieczór ko-
biety, obowiązkowo 
muszą pojawić się pącz-
ki. Warto wiedzieć, że 
te pyszności połączyły 
się z tłustym czwartkiem 
około XVII wieku a do 
dziś trwa przekonanie, 
że kto pączki w ten dzień 
skonsumuje, będzie mógł 
cieszyć się szczęściem 
przez cały rok.

Mieszkanki naszej gmi-
ny także zabiegały o po-
myślność w rozpoczętym 
niedawno roku, przyjmu-
jąc zaproszenie do świetlic 
wiejskich. A tu już śmie-
chom, śpiewom i zaba-
wom nie było końca.

Od rana mieszkan-
ki Zawady Uszewskiej 
zbierały się w Domu 
Ludowym, by przy-
gotować  tradycyjne 
tłustoczwartkowe wy-
pieki. Rumiane pącz-
ki i chrupiące faworki 
lądowały na talerzach 
i półmiskach, a wspa-
niały zapach rozchodził 
się po całym budynku. 
Wieczorem Świetlica 
Wiejska zapełniła się 
członkiniami stowarzy-
szenia „Wieś Naszych 
Marzeń”, które w rado-
snym nastroju przy suto 
zastawionych stołach 
biesiadowały do póź-
nych godzin. Wszystkie 
uczestniczki tego ostat-
kowego zgromadzenia 
zgodnie stwierdziły, że 
takie spotkania to cu-
downa odskocznia od 
szarej codzienności i możliwość spędzenia czasu w przy-
jaznym gronie. Oby takich okazji było więcej w roku!

W Świetlicy Wiej-
skiej w Uszwi zebrały się 
członkinie stowarzyszenia 
„Łączy nas Uszew”, by 
wspólnie uczcić Babski 
Comber. Wśród obfitości 
różnych rarytasów przy-
niesionych przez panie na 
stołach królowały oczy-
wiście pączki z przeróż-
nymi polewami i nadzie-
niami, częściowo dostar-
czone przez właścicielkę 
uszewskiej piekarni. 
W czasie spotkania 
nowo wybrana prezes 

Irena Klecka podzięko-
wała w imieniu wszyst-
kich ustępującej liderce 
Józefie Skirło za dotych-
czasową pracę, zaprasza-
jąc do dalszej aktywności 
i współdziałania. W miłej 
atmosferze przy dźwię-
kach polskich przebojów 
panie wesoło spędziły ten 
czwartkowy wieczór.

Do gosprzydowskich 
tradycji  wpisuje się orga-
nizacja Babskiego Com-
bra, zapoczątkowana  przez 
sołtys Dorotę Musiał kilka 
lat temu. W tym roku zor-
ganizowany został przez 
Świetlicę w Gosprzydowej. 
Nie zabrakło chętnych pań 
do spotkania przy degusta-
cji obowiązkowych w tym 
dniu  pączków oraz innych 
smakołyków. O szybkie 
spalenie zbędnych kalorii, 

zatroszczył się nowo powsta-
ły zespół muzyczny „Power 
Band”, który od pierwszych 
dźwięków porwał do tań-
ca wszystkie uczestniczki. 
Mamy nadzieję, że tradycja 
ta będzie podtrzymywana 
przez kolejne lata.

Mieszkanki Lewniowej 
również dobrze wiedzą, że 
podtrzymywanie tradycji jest 
ważnym elementem naszej 
egzystencji. Jedną z okazji 
do wykazania się dbałością 

o zwyczaje jest tłusty czwartek. Dlatego panie w tym 
dniu pakują pączki z różą, rumiane faworki, tradycyj-

Babski Comber, czyli przypączkowe wesołości
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nego śledzika i tuż po zmroku żwawym kro-
kiem maszerują do świetlicy. A żeby nikt im 
nie zarzucił, że zapominają o obowiązkach 
domowych, wcześniej wydają szczegółowe 
dyspozycje swoim mężom. Bo tak to już każe 
ta nasza polska tradycja, że tego dnia panie się 
bawią, a panowie pilnują dobytku. Ten naj-
słodszy dzień karnawału 2017 lewniowian-
ki spędziły w wyjątkowo licznym i wesołym 
gronie. W miejsce liczenia kalorii była dobra 
zabawa, niekończące się tematy do rozmów, 
mnóstwo śmiechu a na koniec... telefon do 
małżonka – kochanie, możesz już po mnie 
przyjechać…

Także w Centrum Kultury w Gnojniku tłu-
sty czwartek obchodzony był wesoło i hucz-
nie, lecz zanim nastał czas biesiady, goście 
mieli przyjemność uczestniczyć w niezwykłej 
lekcji. A wszystko to za sprawą kierowniczki 
Muzeum Etnograficznego w Tarnowie Danu-
ty Cetery, która przedstawiła dawne zwyczaje 
związane z zamążpójściem. Wszystkie mę-
żatki zebrane przy stolikach dziwiły się, jak 
bardzo ich narzeczeństwa i śluby różniły się 
od zaślubin ich babć. Wiele praktyk z minio-
nych stuleci odeszło w zapomnienie, ale może 
to dobrze, że rodzice nie muszą się już mar-
twić o wiano dla dorastających córek. Zresztą 
dziś dziewczęta z gminy Gnojnik to kreatywne 
i przedsiębiorcze młode kobiety, które nie boją 
się wyzwań, stawianych przez świat. Dowiodła 
tego laureatka konkursu, ogłoszonego przed 
kilkoma miesiącami przez Centrum Kultury. 
Zadanie konkursowe polegało na zaprojekto-
waniu logo ww. placówki. Spośród 17 prac, 
nadesłanych z różnych miejscowości (także 
z innych powiatów/województw) najlepszą 
okazała się propozycja Marty Ząbkowskiej 
z Lewniowej. To w jej ręce tego wieczoru po-
wędrował dyplom i nagroda finansowa. Sama 
artystka, studentka krakowskiej ASP, przyzna-
ła, że chciała w prostej formie uchwycić trady-
cję i nowoczesność, które odciskają swe znaki 
na lokalnej kulturze. Wyróżnienia i nagrody za 
bardzo ciekawe projekty otrzymali natomiast 
Julia i Kacper Strzesak z Biesiadek. Talent 
tych gimnazjalistów z pewnością zaowocuje 
wielkimi osiągnięciami w przyszłości. Ogło-
szenie wyników konkursu zakończyło oficjal-
ną część pierwszego w tym roku Spotkania 
Czwartkowego. Kolejny etap można śmiało 
nazwać integracyjno-konsumpcyjnym, a jego 
przebieg do dziś budzi gromki śmiech i bardzo 
miłe wspomnienia. Och, panowie dużo tracą, 
nie mogąc celebrować wieczorów takich jak 
Babski Comber. Wprawdzie zbliża się gala 
boksu, ale to już nie to samo...                   Red.
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II Turniej Siatkarski 
za nami!

W gminie Gnojnik gra w szachy jest niezwykle popu-
larna. Jednak nie tylko ilość graczy jest powodem do ra-
dości, ale także wiek pasjonatów tej królewskiej gry, oka-
zuje się bowiem, że nawet w dobie x-boksów szachy są 
atrakcyjne dla nawet kilkuletnich dzieci. Szachiści z naszej 
gminy korzystają z każ-
dej okazji do zmierzenia 
się z przeciwnikami przy 
szachownicy, dlatego 
Centrum Kultury zapra-
sza ich na Mistrzostwa 
Szachowe Gminy Gnoj-
nik, które organizowane 
są na tydzień przed Mię-
dzynarodowym Turnie-
jem o Czarnego Konia. 
Niewątpliwie motywację 
budzi także trofeum – 
rzeźba czarnego źrebaka 
i tytuł szachowego mi-
strza gminy Gnojnik. Wyrzeźbione w drewnie pogłowie 
konia jest oryginalnym dziełem Czesława Gazdy, uzna-
nego rzeźbiarza z Gnojnika. Jest to nagroda przyznana na 
rok, a zatrzymać ją na własność może tylko ten szachowy 
mistrz, który przez kolejne trzy lata okaże się najlepszym 
graczem podczas gminnych zawodów. W tym roku Gmin-
ne Mistrzostwa Szachowe odbyły się w Świetlicy Wiej-

Gminne szachy skiej w Gosprzydowej. Tu o miano najlepszego szachisty 
w gminie zawalczyło 16 zawodników. W tym gronie – 
znanych już, niemal wytrawnych – graczy zdecydowanym 
championem okazał się Waldemar Płodzień, który swoją 
formą i umiejętnościami udowodnił, że zasługuje na rzeźbę 
czarnego konia. Tym sposobem pierwsza nagroda pojecha-
ła do Uszwi. Zaszczytne II miejsce zdobyła wielokrotna 
mistrzyni gminy Sylwia Biernat z Gosprzydowej. Na trze-

cim miejscu uplasował 
się Dominik Pasek a tuż 
za nim jego brat bliź-
niak Daniel – z Uszwi. 
Piąte miejsce przyznano 
Jakubowi Brzeskiemu 
również z Uszwi, a na 
miejscu VI znalazła się 
Alicja Hosaniak. Kolej-
ne miejsca przyznano 
Krystianowi Strzesako-
wi i Emilii Dubiel z Go-
sprzydowej. Nagrodę 
również wręczono naj-
starszemu uczestnikowi, 

którym okazał się zwycięzca spotkania – Waldemar Pło-
dzień. Najmłodszymi graczami byli dziesięcioletni Kamil 
Stawiarz i Martyna Mróz – oni również otrzymali upomin-
ki. Pieczę nad przebiegiem mistrzostw sprawował  główny 
sędzia prowadzący Wiesław Kasperek z Tarnowa a orga-
nizatorem wydarzenia było Centrum  Kultury w Gnojniku. 

Ewelina Bednarowska

W sobotę 11 lutego 2017 r. w sali gimnastycznej 
w Lewniowej odbył się II Turniej Piłki Siatkowej 
Drużyn Niezrzeszonych. Celem turnieju była inte-
gracja młodych ludzi poprzez aktywność sportową. 
W tej piłkarskiej rywalizacji wzięło udział, podobnie 
jak w ubiegłym roku, 5 zespołów. Łącznie rozegra-
no 10 meczów. Emocje, zaangażowanie i sportowy 
duch walki towarzyszyły zawodnikom podczas każ-
dego seta. Wszystkie drużyny zaprezentowały wyso-
ki poziom umiejętności siatkarskich. Miłą niespodziankę 
sprawili najmłodsi uczestnicy turnieju – gimnazjaliści, 
którzy zadziwiali ładną grą techniczną i urywali punkty 
silniejszym od siebie rywalom. 

Po zakończeniu rozgrywek trzy najlepsze zespoły 
otrzymały pamiątkowe medale, po czym przyszedł czas 
na odpoczynek przy kiełbasce i słodkościach. 

Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w organiza-
cji turnieju, a w szczególności głównemu sponsorowi: 
firmie Auto-Zelek. Dziękuję także Justynie Kupiec za 
ufundowanie napojów a Arturowi Seniukowi za sędzio-
wanie zawodów.

Pozdrowienia dla wszystkich i do zobaczenia na III 
turnieju za rok!                                Zbigniew Stanuszek

Przedmeczowa odprawa

Wyniki końcowej klasyfikacji: 
I miejsce – FC Nienajgorsi (Rafał Chudoba, Kamil Kon-
stanty, Marcin Staniszewski, Piotr Ząbkowski, Paulina 
Brzęk, Stanisław Brzęk, Grzegorz Gnela),
II miejsce – (Tomasz Gawęcki, Mirosław Gawęcki, Do-
minik Stelmach, Przemysław Lach, Kamil Hołyst, Kornel 
Adamik),
III miejsce – (Dariusz Kupiec, Justyna Kupiec, Ewelina 
Kupiec, Adam Dzięgiel, Adam Górak, Michał Śliwiński),
IV miejsce – (Tomasz Toroń, Konrad Stanuszek, Rafał Lis, 
Jarosław Łach, Bartłomiej Pajor, Marcin Pajor),
V miejsce – Gimnazjaliści (Tomasz Konstanty, Wojciech 
Konstanty, Arkadiusz Pasek, Jakub Konstanty, Tomasz 
Chudoba, Kamil Bereta, Dawid Cecuga, Bartosz Gagatek).
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Mamy już własny znak firmowy!

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 roku

Podatki na niskim poziomie

Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs na 
stworzenie logo Centrum Kultury w Gnojniku. Celem 
konkursu było wyłonienie najlepszego reprezentacyjne-
go znaku firmowego naszej instytucji. 
Logo powinno stanowić graficzne 
uzupełnienie placówki i pełnić rolę 
nośnika informacyjnego stosowane-
go na materiałach firmowych i pro-
mocyjnych oraz w siedzibie Centrum 
Kultury. Przedmiotem konkursu było 
stworzenie unikatowego autorskiego znaku graficznego 
opracowanego w technice plastycznej lub grafice kom-
puterowej. Logo wg regulaminu powinno być kojarzone 
ze statutowymi celami Centrum Kultury i musi być nie-
powtarzalne, oryginalne, łatwe do rozpoznania i zapa-
miętania. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczą grafiki nadesłane nawet z odległych 

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co powoduje 
obowiązek złożenia nowej deklaracji śmieciowej. Zgodnie 
z uchwałą nr XXI/193/16 Rady Gminy Gnojnik z 5 grudnia 
2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty przyjmuje się metodę ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gnojnik od 
właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sta-
nowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawek określonych poniżej:
dla zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych:
- w nieruchomościach zamieszkiwanych przez od 1 do 5 
osób stawka w wysokości 5,50 zł od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość,
- w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 

W listopadzie 2016 roku na sesji Rady Gminy rad-
ni przyjęli stawki podatkowe, które będą obowiązywa-
ły w 2017 roku. Podatki od nieruchomości i od środków 
transportowych nie będą wyższe niż w ubiegłym roku. 
Utrzymają się na tym samym poziomie, a w niektórych 
przypadkach będą nieznacznie obniżone. Nie zmienia się 
również uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieru-
chomości, dotycząca głównie budynków mieszkalnych rol-
ników i budynków gospodarczych nie rolników.

Minister Finansów rokrocznie na podstawie wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych obwieszcza wyso-
kość stawek maksymalnych. Tegoroczne obwieszczenie 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2017 r. wprowadza obniżki obciążeń 
podatkowych na rok 2017, mniej więcej o niecały 1 punkt 

miejsc Polski. Komisja konkursowa oceniła w sumie 
17 prac. Stanowiło to nie lada wyzwanie, gdyż wszystkie 
były niezwykle interesujące i przygotowane ogromnym 

nakładem pracy. Ostatecznie jury posta-
nowiło nagrodę główną przyznać Marcie 
Ząbkowskiej z Lewniowej. W uzasadnie-
niu swojej propozycji laureatka napisała, 
że inspirowała się haftem krzyżykowym, 
kojarzącym się z polskim folklorem i kul-
turą. Kolorystyka znaku nawiązuje do 

wyrobów rękodzielniczych, a jego forma do chust i ser-
wet. Zwycięskie logo w nowoczesnej formule jest jedno-
cześnie ukłonem ku polskiej tradycji i kulturze. Komi-
sja przyznała również dwa wyróżnienia: Julii Strzesak 
i Kacprowi Strzesakowi – obydwoje z Biesiadek. Logo 
w kolorze można zobaczyć na naszej stronie interneto-
wej oraz na Facebooku.                            Edyta Frejlich

pięciu osób, począwszy od 6-tej osoby ustala się stawkę 
w wysokości 3,00 zł od każdego kolejnego mieszkańca;
dla zadeklarowanej nieselektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:
- stawka w wysokości 11,00 zł od jednego mieszkańca.

Deklaracje przyjmowane są do 28 lutego 2017 roku na 
dzienniku podawczym Urzędu Gminy. Nie złożenie dekla-
racji powodować będzie wszczęcie postępowania admini-
stracyjnego i naliczenie opłaty w drodze decyzji. W przy-
padku zmiany właściciela nieruchomości, dotychczasowy 
właściciel jest zobowiązany złożyć tzw. „deklarację zero-
wą”. Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie za wy-
jątkiem miesięcy: styczeń-luty. W związku z przedłużonym 
terminem składania deklaracji opłatę za styczeń i luty należy 
uiścić do 15 marca br.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Gnojnik – pok. nr 
1 na parterze, tel. 14 68 69 600 wew. 35.

Monika Gazda, Urząd Gminy Gnojnik

procentowy. Wynika to ze spadku ww. stawek maksymal-
nych w 2017 r., choć w niewielkim stopniu w porównaniu 
do ubiegłego roku. O faktycznej wysokości stawek podat-
ków i opłat lokalnych decyduje każda gmina w odpowied-
niej uchwale. 

Cena żyta, będąca podstawą do naliczania podatku rol-
nego, ogłaszana przez prezesa GUS obniżyła się z kwoty 
53,75 zł do 52,44 zł za 1 kwintal. Daje to obniżkę stawek 
podatku rolnego dla rolników o kwotę niewiele ponad 3 
złote od 1 ha przeliczeniowego i ponad 6 złotych za ha fi-
zyczny dla właścicieli gruntów rolnych poniżej 1 ha. Cena 
1 m3 drewna, będąca podstawą do naliczenia podatku le-
śnego, również nieznacznie się obniżyła.

Zmiany będą uwidocznione w nakazach płatniczych, 
które zostaną dostarczone podatnikom zamieszkałym na 
terenie gminy za pośrednictwem sołtysów poszczególnych 
miejscowości.          Maria Baka, Urząd Gminy Gnojnik
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Co słychać w gminie?
Drugi rok z rzędu w budynku Urzędu Gminy w Gnoj-

niku funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, 
udzielanej przez adwokatów, radców prawnych lub ab-
solwentów wyższych studiów prawniczych. Harmono-
gram działania punktu (parter, pokój nr 2):
- wtorek i czwartek, godz. 11:30-15:30,
- co drugi piątek (tj. 10 i 24 marca, 7 i 21 kwietnia, 
5 i 19 maja, 2, 16 i 30 czerwca, 14 i 28 lipca, 11 i 25 
sierpnia, 8 i 22 września, 6 i 20 października, 3 i 17 listo-
pada, 1, 15 i 29 grudnia), godz. 11:30-15:30,
- z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym do-
datkowo w dniach 13 czerwca i 28 grudnia w godzinach 
7:30-11:30 oraz w dniu 18 sierpnia w godzinach 11:30-
15:30. 

***
Wojciech Kukla, pracujący w ubiegłym roku na 

Orliku w Uszwi, znalazł się w najlepszej trójce ani-
matorów z województwa małopolskiego w konkursie 
organizowanym przez Fundację Rozwoju Kultury Fi-
zycznej – operatora projektu „Lokalny Animator Spor-
tu”. W pierwszym etapie ogłoszonego w listopadzie 
konkursu ocenie komisji podlegała ankieta zgłosze-
niowa przesłana przez Urząd Gminy Gnojnik. Z każ-
dego województwa, w tym również z Małopolski, 
wytypowano trzech animatorów, którzy rywalizowa-
li w II etapie konkursu o awans do finału krajowego. 

GNOJNIK

W imieniu Wojciecha Kukli oraz władz samorządo-
wych dziękujemy za wsparcie naszego animatora.

***
14 lutego br. w Domu Strażaka w Gnojniku odby-

ły się kolejne warsztaty kulinarne i żywieniowe. Tym 
razem amatorzy gotowania mierzyli się z takimi potra-
wami jak m.in. śródziemnomorska shakshuka oraz wa-
lentynkowe ciasteczka. W zajęciach wzięli udział człon-
kowie rodzin korzystających ze wsparcia w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Warsztaty poprowadziła trenerka i specjalista ds. eduka-
cji żywieniowej Patrycja Fudalewska-Jasińska. Uczest-
niczki wraz z trenerką przygotowały potrawy oraz oma-
wiały ich skład.

***
W niedzielę 19 lutego br. w Domu Strażaka w Uszwi 

odbyła się kolejna – 4 już akcja krwiodawstwa. Jej or-
ganizatorem była miejscowa OSP KSRG Uszew wraz 
z Zarządem Gminnym ZOSP RP. Akcję poboru krwi 
prowadził zespół wyjazdowy z Oddziału Terenowe-
go w Bochni Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Spośród 34 osób chętnych do odda-
nia krwi, po selekcji zakwalifikowanych jednak zosta-
ło finalnie 29 dawców, co daje łącznie ponad 13 litrów 
krwi (29 x 450 ml).

Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
Od 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie godziny pracy 
Urzędu: poniedziałek 7.30-16.30; wtorek, środa, czwar-
tek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.30.

Nabór do Gminnej 
Orkiestry Dętej wciąż trwa!

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych – 
zarówno tych, którzy umieją już grać na instru-
mentach dętych i mają zamiar rozwijać swe 
pasje, jak i tych, którzy pragnęliby rozpocząć 
przygodę z muzyką. Gwarantujemy nieodpłat-
ne lekcje pod kierunkiem Wiesława Porwi-
sza, wykwalifikowanego kapelmistrza. Zapisy 
i zajęcia indywidualne dla członków Gminnej 
Orkiestry Dętej odbywają się w Świetlicach 
Wiejskich działających na terenie Gminy 
Gnojnik. 
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czyt. str. 10-11

UWAGA ! Oferta dostêpna tylko po wczeœniejszym zamówieniu

Stanisław Kiełbasa, 32-859 Złota 334
tel./fax 14 684 54 24, kom. 603 939 637

Zakład Instalacji
Sanitarnych

wykonuje usługi w zakresie:
Instalacje i sieci wod.– kan.

Instalacje gazowe
Instalacje centralnego ogrzewania

Anielskie śpiewy w Uszwi



czyt. str. 12-13

Zimowe radości w świetlicachZimowe radości w świetlicach


