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Rosnąca z roku na rok aktywność lokalnych orga-
nizacji pozarządowych jest niewątpliwie powodem do 
dumy dla nas wszystkich, mieszkańców gminy. Liczne 
projekty realizowane w ramach ogłaszanego konkursu 
lub tzw. „małych grantów” kierowane są do różnych 
grup społecznych: dzieci, seniorów, miłośników tury-
styki, rodzin itd. Początek bieżącego roku można uznać 
za szczególnie obfity w działania podejmowane przez 
stowarzyszenia, bowiem w okresie od lutego do kwiet-
nia Gmina Gnojnik przyznała już jedenaście dotacji na 
realizację zadań publicznych. Ale zacznijmy wszystko 
od początku.

Tradycyjnie, po uchwaleniu budżetu przystąpiono do 
ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu kul-
tury fizycznej a także przeciwdziałania nałogom. Z fun-
duszy przeznaczonych na ten cel ostatecznie skorzystało 
pięć klubów sportowych, które na realizację zajęć spor-
towych a tym samym aktywowanie lokalnej młodzieży 
oraz wypełnianie jej czasu wolnego, mają do dyspozycji 
łącznie 137 tys. zł.

Wraz z ofertami konkursowymi do Urzędu Gminy 
zaczęły również spływać oferty w ramach tzw. „ma-
łych grantów”. Jako pierwsze propozycję działań zło-
żyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Biesiadki „Trady-
cja i Rozwój”. Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 
2,5 tys. zł do Biesiadek zawita słynny podróżnik, a wą-
tek turystyczny będzie kontynuowany podczas wyciecz-
ki do bogatych w atrakcje Chęcin. Z oferty biesiadeckiej 
organizacji będą mogli skorzystać mieszkańcy Biesia-
dek oraz całej gminy Gnojnik. Celem projektu jest inte-
gracja osób z różnych środowisk, a także zaspokojenie 
ich potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.

Kolejnym projektem realizowanym w naszej gminie 
jest zadanie „Przyjemne i aktywne życie seniora”. Jego 
autorem jest Stowarzyszenie „Wieś naszych marzeń” 
z Zawady Uszewskiej. Członkinie stowarzyszenia za 
kwotę 3,5 tys. zł zobligowały się zorganizować warszta-
ty kulinarne, rękodzielnicze i zdrowotne, a także wyjazd 
do Poronina. Dziedzina, w jakiej realizowany jest pro-
jekt, to – jak sama nazwa wskazuje – wspieranie osób 
starszych, seniorów poprzez aktywizację, dowartościo-
wanie i integrację.

Atrakcje czekają również seniorów z Żerkowa 

Wiosenna ofensywa stowarzyszeń
(a także mieszkańców innych miejscowości). Wszyst-
ko dzięki ofercie złożonej przez Stowarzyszenie UTW 
„Globus” na realizację zadania „Pełni życia i spraw-
ności fizycznej”. Głównym celem projektu jest pomoc 
w odbudowaniu sprawności fizycznej, jak również za-
gospodarowanie czasu wolnego emerytów i rencistów. 
Pokłady energii oraz sił odbiorcy zadania będą mogli 
gromadzić dzięki licznym zajęciom sportowym (w tym 
marszów nordic walking) oraz wyjazdowi na base-
ny termalne. UTW „Globus” będzie mogło skorzystać 
z dotacji w wysokości 1,5 tys. zł.

Kolejnym projektem, na który została przyznana 
dotacja, jest zadanie z dziedziny kultury pn. „Wspólnie 
przygotowujemy Dożynki Gminne”. Stowarzyszenie 
Rozwoju wsi Lewniowa „Z nami łatwiej” przygotowa-
ło propozycję wsparcia gminnej imprezy kulturalnej 
poprzez organizację warsztatów wypieku tradycyjnych 
kołaczy dożynkowych, rękodzieła ludowego, a także 
przygotowanie występu kabaretowego i prezentacji ta-
lentów. Zaplanowane wydarzenia będą się rozgrywały 
zarówno w okresie przed dożynkami, jak i podczas sa-
mej uroczystości. Głównym celem zadania jest kulty-
wowanie dziedzictwa narodowego poprzez ubogacenie 
oferty dożynkowej. Na ten cel stowarzyszenie pozyska-
ło kwotę 2,2 tys. zł.

Piąte tegoroczne zadanie również dotyczy kultury, 
ale i rozwoju wspólnot lokalnych. Mowa tu o projekcie 
Stowarzyszenia „Łączy nas Uszew”, na realizację które-
go organizacja pozyskała środki w wysokości 2,4 tys. zł. 
Warsztaty z pedagogiem, zajęcia z artystą ludowym, 
spotkania z animatorem zabawy, aż w końcu rodzin-
ny festiwal to główne działania założone w projekcie 
„Wspólna gra, śpiew i zabawa to rodziny jest podsta-
wa”. Stowarzyszenie z Uszwi wyjdzie tym samym na-
przeciw potrzebom lokalnej społeczności, jakimi są ko-
nieczność integracji młodszych i starszych pokoleń oraz 
pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu.

Z dotacji gminnej skorzysta również Stowarzyszenie 
Regiony Nowych Szans „Vesna”, które zaplanowało 
realizację projektu kulturalnego pn. „Na szlaku kultury 
ludowej”. Organizacja zaplanowała wyjazd do skanse-
nu połączony z rekonstrukcją „Bitwy pod Gorlicami”, 

Drodzy Czytelnicy, wiosna 
– choć trochę psotna – zawitała 
w ogródkach i na łąkach, moty-
wując do działania, do otwarcia 
się na urodę świata. Nie dziwi 
zatem fakt, że lokalne stowarzy-
szenia i kluby zakasały rękawy, 

by zaoferować mieszkańcom gminy niezwykłe atrak-
cje. Sportowcy także już pierwsze rozgrzewki mają już 
za sobą, niektórzy zdążyli nawet przywieźć medale do 
swoich szkół. Nie próżnują także artyści, przygotowując 
przedstawienia i koncerty. O tych wspaniałych inicjaty-
wach, niecodziennych wydarzeniach, o pracy Urzędu, 
szkół i placówek kulturalnych traktuje niniejszy numer 
„Wieści Gminnych”. Polecam i zapraszam do udziału 
w przedstawionych propozycjach. Niech zieleń i słońce 
zmobilizują nas do aktywności.

Ewa Świerczek, Red. naczelny 

Od redaktora
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a także organizację piątej jubileuszo-
wej nocy świętojańskiej z obrzędem 
wicia wianków. Projekt zakłada upo-
wszechnienie i pielęgnowanie kultury 
ludowej, a także integrację pozosta-
łych organizacji pozarządowych. Do-
tacja przekazana stowarzyszeniu wy-
nosi 2,9 tys. zł.

Część naszych gminnych stowa-
rzyszeń postarała się również o zdo-
bycie środków na realizację swoich 
pomysłów z innych źródeł. Mowa tu 
o dotacjach z Powiatu, które zostały 
przyznane sześciu organizacjom po-
zarządowym z terenu gminy Gnojnik. 
Mają one do dyspozycji środki w wy-
sokości łącznie 23 600,00 zł na reali-
zację zadań z zakresu ochrony i pro-
mocji zdrowia (projekt „Świadomość 
drogą do zdrowia” Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” 
oraz projekt „Ruch i zdrowie dla seniora” UTW Glo-
bus), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego (projekt „A co my wiemy o Matejce...? 
Śladami ojców polskiej kultury” Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki oraz projekt „Wakacyj-
na czytelmania – konkurs czytelniczy” Stowarzyszenia 
„Gnojnik mam na myśli”), wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej (projekt „Szkoła tańca – tutaj 
spełniają się marzenia” stowarzyszenia z Lewniowej 
oraz projekt „Rodzina + ruch = radość” Stowarzysze-
nia „Gnojnik mam na myśli”) oraz z zakresu ekologii 
i ochrony zwierząt (projekt „Ziemia przyjazna także dla 

zwierząt” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bie-
siadki oraz projekt „Edukacja ekologiczna na turystycz-
nym szlaku i rozwój Ośrodka Edukacji Ekologicznej” 
Stowarzyszenia „Vesna”).

Na zakończenie pragnę podziękować prezesom oraz 
członkom wszystkich stowarzyszeń za aktywność, kre-
atywność, a przede wszystkim zaangażowanie i poświę-
canie czasu wolnego. Cieszę się, że dostrzegacie Pań-
stwo potencjał wśród lokalnej społeczności i umiejętnie 
przekuwacie go w realne projekty. Życzę pomyślnej re-
alizacji zadań oraz kolejnej dawki świeżych pomysłów.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik

Nie ulega wątpliwości, że budowa sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej jest jednym z największych wyzwań stoją-
cych przed naszą gminą. W roku ubiegłym oraz bieżącym 
podjęto kolejne ważne kroki na drodze ku zwodociągowa-
niu i skanalizowaniu kolejnych obszarów gminy, a także 
modernizacji oczyszczalni ścieków. Koszt tych prac osza-
cowano łącznie na około 21 mln zł i właśnie na taką kwotę 
złożono dwa wnioski. Pierwszy z nich opiewa na niemal 
17,6 milionów złotych i przygotowany został przez Gminę 
Gnojnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Gmina ma szansę na dofi-
nansowanie rzędu nawet 13 milionów złotych. Założenia 
projektu sprawiły, że zakres prac musieliśmy ograniczyć 
do obszaru tzw. aglomeracji, a więc części miejscowości 
Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew i Zawada Uszewska. Na 
terenie tych wsi zaplanowano przebieg nitek kanalizacji 
o łącznej długości ponad 22 kilometrów oraz sieci wodo-
ciągu o łącznej długości 35 kilometrów. Nie można rów-
nież zapomnieć o przyłączach do domów prywatnych.

Wykorzystując kolejną furtkę pozyskania środków, 
Gmina Gnojnik złożyła drugi wniosek, tym razem w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Gmina zabiega o sieć wod-kan
Za kwotę prawie 4 mln złotych chcemy wykonać rozbu-
dowę sieci wodociągowej na obszarze poza opisywaną 
wyżej aglomeracją.

Jak widać, walczymy o środki z kilku możliwych 
źródeł. Oczywiście, ostateczna wysokość kwoty, jaką 
będziemy mieć do dyspozycji na rozbudowę sieci wod-
no-kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków 
zależeć będzie od dwóch czynników: dofinansowa-
nia przyznanego z Województwa i wyniku przetargu. 
W chwili bieżącej złożone wnioski poddawane są we-
ryfikacji. Ten czas oczekiwania wykorzystywany jest 
przez Urząd Gminy na zbieranie od właścicieli nieru-
chomości zgód na wejście w teren, niezbędnych do roz-
poczęcia planowanych inwestycji. Plan przebiegu ni-
tek wodociągowych i kanalizacyjnych dostępny jest do 
wglądu w Urzędzie Gminy (I piętro, pokój nr 12), gdzie 
można również podpisać zgodę na wejście w teren. Zgo-
dy zbierane będą również przez sołtysów oraz pracowni-
ków Urzędu, odwiedzających właścicieli nieruchomości, 
przez które ma przebiegać sieć.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik



WIEŚCI GMINNE

5

marzec - kwiecieńNr 2 (128) 17

W roku szkolnym 2016/17 w Publicznym Przedszko-
lu w Uszwi realizowana jest innowacja pedagogiczna 
pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały!”. Powstała ona z my-
ślą o starszych dzieciach w wieku przedszkolnym a jej 
celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej i państwowej, rozwijanie poczucia odpo-
wiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych, 
kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy 
obywatelskiej. Przez cały rok dzieci uczestniczą w róż-
nego rodzaju działaniach mających na celu kształtowa-
nie postaw patriotycznych. W listopadzie dzieci zapre-
zentowały patriotyczny program słowno-muzyczny pt.: 
„Dziękujemy za wolność”. Uroczystość rozpoczęła się 
od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” przez dzie-
ci, rodziców oraz pracowników przedszkola. Starszaki 
z przejęciem recytowały patriotyczne wiersze, w tym 
„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy, którego treść 
jest nadal aktualna pomimo upływu lat. Na twarzach 
rodziców malowało się wzruszenie oraz duma z patrio-
tycznej postawy dzieci, które niezwykle poważnie po-
deszły do tak trudnej tematyki, jaką jest wolność naro-
dowa. Warto zaznaczyć, że przed listopadową uroczy-
stością dzieci brały udział w szeregu działań patriotycz-
nych, które pozwoliły im poznać symbole narodowe kul-
turę, tradycję i historię kraju ojczystego. Przed świętami 
Bożego Narodzenia przedszkolaki poznawały związaną 
z nimi obrzędowość, zresztą w ramach dbania o tradycję 
jak co roku zorganizowano w przedszkolu wieczerzę wi-
gilijną w której udział wzięli wychowankowie, pracow-
nicy i emeryci placówki. Idąc za ciosem, w czasie stycz-
niowej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka dzie-
ci wystąpiły w tradycyjnych jasełkach, w czasie których 
nie zabrakło noworocznych życzeń, wspólnego kolędo-
wania oraz dzielenia się opłatkiem. Patriotyzm to także 
pamięć o Wielkich Polakach, których dzieci miały oka-

Mali patrioci zję poznać w czasie 
zajęć wychowaw-
czo-dydaktycznych. 
Z zapartym tchem 
oglądały filmy edu-
kacyjne, prezentacje 
multimedialne oraz 
słuchały opowieści 
o polskich odkryw-
cach, naukowcach, 
malarzach, pisarzach 
nie zapominając 
o św. Janie Pawle 
II, który tak bardzo 
kochał dzieci. Biorąc udział w „Międzyszkolnym festi-
walu piosenki dziecięcej” zorganizowanym przez PSP 
nr 3 w Brzesku, również zaznaczyliśmy swoją obecność 
patriotycznym akcentem. Kacper Dobranowski w trady-
cyjnym stroju krakowskim wystąpił z piosenką „Jestem 
Polakiem”, podbijając serce jury i tym samym zajmując 
I miejsce w kategorii – uczniowie klas od 0 do 1. Ko-
lejnym etapem innowacji pedagogicznej były warsztaty 
pt. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”. Na spotkaniu 
dzieci poznały zwyczaje kultywowane w czasie Wiel-
kiego Tygodnia miały również okazję wykonać swoją 
własną pisankę. Mimo że wakacje tuż tuż, to nie koniec 
naszej patriotycznej przygody. Przed przedszkolakami 
jeszcze wiele wyzwań m.in. występ dla uczniów szkoły 
podstawowej z okazji Święta Flagi, konkurs plastyczny 
na najpiękniejsze godło, a także spotkanie z legendami 
polskimi, które przeczytają dzieciom byli wychowan-
kowie naszego przedszkola. Wychowanie małych pa-
triotów jest bez wątpienia procesem długotrwałym i po-
winno zaczynać się już od najmłodszych lat, gdyż duża 
wrażliwość emocjonalna, a także zaciekawienie światem 
sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje 
w sercu człowieka na całe życie.

Diana Jaroszek

przeżywać niezwykłe przygody wraz z bohaterami, roz-
wija wrażliwą wyobraźnię dziecka, uczy myślenia i po-
prawia koncentrację, jako forma wspólnego spędzania 
czasu pogłębia więzi łączące rodziców i dzieci, kształ-
tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie, 
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera. 

Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba 
wychować. Książki, które czytamy najmłodszym mają 
duży wpływ na kształtowanie się ich obrazu świata oraz 
budowanie własnego ja. Ważne więc, by książka była 
sprzymierzeńcem rodziców i nauczycieli w procesie wy-
chowawczym, pomagała rozwiązywać trudne problemy. 
Dzieci szybko uczą się poprzez przykład, naśladując. 
Warto zatem przedstawić im dobre wzorce, pozytyw-
nych bohaterów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wy-
rosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na 
to sposób – czytajmy dzieciom na głos! 

Janina Kolarz

Czytanie wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju 
dziecka. Dziecko, któremu czyta się od wczesnego dzie-
ciństwa, które czytanie kojarzyło zawsze z przyjemno-
ścią, a nie z przymusem, karą czy nudą, pozostanie czy-
telnikiem na całe życie. Kiedy czytamy niemowlęciu, nie 
jest ważne, co czytamy. Ważne jest przytulenie, brzmie-
nie głosu, bliskość, budowanie poczucia bezpieczeństwa 
i miłości. Przedszkolakom czytajmy wierszyki, krótkie 
bajeczki. Nie przestawajmy czytać dzieciom, które po-
trafią już czytać same. Czytajmy dzieciom chorym i nie-
pełnosprawnym. 

Warto poświęcić czas na czytanie dziecku, bo jak po-
wiedział Jan Brzechwa: „Przez odpowiednią literaturę 
kształtuje się smak przyszłego czytelnika, a właśnie chęć 
korzystania z książek jest miarą powodzenia w nauce 
i w życiu dorosłym”. 

Głośne czytanie małym dzieciom niesie ze sobą wie-
le korzyści: rozbudza w nich ciekawość świata, pozwala 

Rodzicu, czytaj dzieciom bajki!
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Niezależne jury oceniało występy przedszkolaków 
w wieku od 3-6 lat.
W kategorii przedszkole:
1 miejsce – Publiczne Przedszkole w Gnojniku
2 miejsce – Publiczne Przedszkole w Uszwi
3 miejsce – Publiczne Przedszkole w Lewniowej
Indywidualnie:
Troje dzieci zdobyło medale:
1. Emilia Rybak – Publiczne Przedszkole w Gnojniku
2. Martyna Grzegórzek – Publiczne Przedszkole 
w Uszwi
3. Lena Pasek – Publiczne Przedszkole w Gnojniku
Dwoje dzieci zdobyło dyplom z wyróżnieniem:
Szymon Pisarczyk – Publiczne Przedszkole w Uszwi
Maksymilian Gawęcki – Publiczne Przedszkole w Lew-
niowej.

Dyrektor przedszkola pogratulowała wszystkim lau-
reatom i życzyła dalszych sukcesów na niwie poetyckiej.

Estera Świerad, Martyna Zych                      

Święta w poezji
Jednym ze środowisk wychowawczych małego 

dziecka jest przedszkole. Dlatego też Publiczne Przed-
szkole w Uszwi realizuje innowację pedagogiczną pt.: 
Książka moim przyjacielem poprzez różne działania tj.: 
zorganizowanie kącika czytelniczego, codzienne czy-
tanie dzieciom przez nauczycieli, rodziców, młodzież 
szkolną i zaproszonych gości, spotkania z teatrem, udział 
w przedstawieniach teatralnych, współpracę z biblioteką 
szkolną i wiejską, zajęcia z użyciem tablicy interaktyw-
nej – bajki edukacyjne, konkursy plastyczne i recytator-
skie.

11 kwietnia 2017 r. zorganizowano gminny konkurs 
recytatorski pt: „Wielkanoc w poezji” dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym z terenu gminy. Jego celem było: pro-
pagowanie literatury dziecięcej, zacieśnianie integracji 
wśród przedszkolaków oraz wyszukiwanie recytator-
skich talentów. 

Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom re-
cytacji oraz ciekawe stroje ilustrujące treść utworów.
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I miejsce: Oliwia Górak, Justyna Migacz, Agata 
Świerczek,

 II miejsce: Emilia Rybak, Rozalia Kopeć, Weronika 
Konstanty,

III miejsce: Maria Grońska, Hanna Marcinek, Lena 
Pasek. 

Przyznano także wyróżnienia Barbarze Białce i Miko-
łajowi Merecikowi.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!

Tydzień później – 31 marca odbył się w naszym przed-
szkolu X Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Każda 
placówka była reprezentowana przez zwycięzców kon-
kursów wewnątrzprzedszkolnych. I tym razem wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez dyrektor przedszkola. Nas naj-
bardziej satysfakcjonował uśmiech na twarzach młodych 
piosenkarzy, jak i zadowolenie i duma płynąca z twarzy ich 
rodziców. Kolejny konkurs już za rok.

Joanna Mietła

Muzyczne powitanie wiosny 
22 marca 2017 r. 

w Przedszkolu w Gnoj-
niku odbył się Konkurs 
Piosenki Przedszkolnej 
pt. „Wiosna – ach, to Ty”. 
Celem konkursu było: 
wspieranie najzdolniej-
szych wokalnie przed-
szkolaków i umożliwienie 
prezentacji ich umiejętno-
ści wokalnych, propago-
wanie kultury muzycznej 
wśród dzieci, populary-
zacja piosenek, walorów 
artystycznych i wychowawczych, wyłonienie utalentowa-
nych dzieci, rozwijanie talentów estradowych, kształtowa-
nie umiejętności współzawodnictwa.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 22 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. 

W komisji konkursowej zasiedli zaproszeni goście: 
przewodnicząca – Helena Święch z Centrum Kultury 
w Gnojniku, członkowie: Anna Stolarczyk (sołtys Gnoj-
nika), Anna Sromek (nauczycielka angielskiego w naszym 
przedszkolu), rodzice: Teresa Mitera, Renata Wnęk, Dorota 
Migda oraz Bogumiła Pysno – dyrektor przedszkola.

Na widowni zasiadły dzieci ze wszystkich oddziałów, 
aby kibicować swoim kolegom podczas występów. Nie za-
brakło również grona rodziców, którzy na równi ze swoimi 
pociechami przeżywali pierwszy dla wielu z nich występ 
na scenie. Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze, 
jak i pięknej wiosennej scenografii wykonanej przez wy-
chowawczynie, organizujące to wydarzenie. Komisja miała 
trudny orzech do zgryzienia, ponieważ dzieci były świet-
nie przygotowane a poziom występów bardzo wyrównany. 
W wyniku obrad i zgromadzonych punktów na każdym 
miejscu znalazły się po trzy osoby:
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Droga Krzyżowa w plenerach Uszwi
Tradycja dróg krzyżowych w plenerze jest bardzo 

stara, bo przecież jest wiele takich miejsc, gdzie istnieją 
tzw. dróżki, na których rozważa się Mękę Pańską. Jed-
nym z nich jest Kalwaria Zebrzydowska, gdzie co 
roku w Wielkim Tygodniu odbywa się niezwykłe Miste-
rium, na które ściągają tłumy pielgrzymów.

Osiem lat temu aktorzy z grupy teatralnej działającej 
przy  Świetlicy Wiejskiej w Uszwi postanowili zorga-
nizować u siebie niezwykłą 
Drogę Krzyżową, połączoną 
ze scenami pasyjnymi. Wier-
ni rozważali kolejne sta-
cje, idąc tak, jak kiedyś szli 
mieszkańcy Jerozolimy. Każ-
dego roku wyruszaliśmy z in-
nej strony parafii, kierując się 
pod kościół parafialny, gdzie 
nastąpiły najbardziej wzru-
szające sceny – ukrzyżowa-
nia i śmierci Pana Jezusa.

Nabożeństwo kończyła 
Komunia Święta oraz błogo-
sławieństwo udzielone przez 
ks. Prałata Jana Kudłacza.

Tak było i tego roku. 
1 kwietnia parafianie i goście 
licznie zgromadzili się na 
„Skotnicy” przy domu pań-
stwa Chmielarzy, by po raz 

kolejny wędrować za Jezusem, dźwigającym krzyż.
W przygotowanie drogi krzyżowej zaangażowało się 

wiele osób. Na szczególne słowa uznania zasługują akto-
rzy. Odegrali swoje role przekonująco i z dużym zaanga-
żowaniem. Dramaturgię scen Męki Pańskiej podkreślały 
kostiumy, scenografia i rekwizyty. Było to niezwykle 
przejmujące wydarzenie.

Lucyna Wnęk

Kinowe wzruszenia
„Uleczyć można się jedynie poprzez powrót do 

miejsc, w których się cierpiało” – to główne przesłanie 
książki Williama Paula Younga pt: „Chata”. Kiedy be-
stseller ukazał się na wielkim ekranie, Świetlica Wiej-
ska w Lewniowej zorganizowała wyjazd do kina Planeta 
w Brzesku. Wśród uczestników byli ci, którzy przeczy-
taną książkę chcieli zobaczyć oczyma reżysera. Byli też 
tacy, którzy tylko słyszeli, że książkę trzeba przeczytać 

a film warto zobaczyć. Reżyserowi udało się osiągnąć 
zamierzony cel – głębokie refleksje i cała gama prze-
różnych emocji obecne były podczas seansu. Choć film 
mówi o rzeczach bardzo trudnych: tragedia, rozpacz, 
wybaczenie, spotkanie z Bogiem, ekranizacja okaza-
ła się być czytelna również dla młodszych odbiorców. 
Organizator dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej za sfinansowanie biletów dla dzieci z grupy 
teatralnej, a wszystkim uczestnikom wyjazdu za wspólne 
szukanie odpowiedzi na trudne pytania.

Bogumiła Sacha
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 „Pasja oczami Marii Magdaleny”
W piątek 7 kwietnia, kiedy mrok ogarnął ziemię w ko-

ściele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej, o godz. 
20.00 rozpoczęło się widowisko teatralne pt. „Pasja ocza-
mi Marii Magdaleny”. Zgromadzeni na przedstawieniu 
przeżywali wydarzenia sprzed 2000 lat związane z Męką 
Chrystusa. Począwszy od Jego przybycia w chwale do 
Jerozolimy, pożegnania podczas Ostatniej Wieczerzy, 
aktu modlitewnego w Ogrójcu, zdrady Judasza, zaparcia 
się św. Piotra, skończywszy na sądach Jezusa przed An-
naszem, Kajfaszem i Piłatem. Ten ostatni umywając ręce 
wydał Chrystusa na ubiczowanie i ukrzyżowanie. W dro-
dze krzyżowej na Gol-
gotę bitemu i sponiewie-
ranemu przez żołnierzy 
Jezusowi towarzyszyły 
płaczące niewiasty. Była 
też Weronika ocierają-
ca Jego twarz, Szymon 
z Cyreny, pomagający 
cierpiącemu Jezusowi 
w niesieniu ciężkiego 
krzyża i Maryja Matka 
Jego wraz ze św. Janem. 
Chwile te opatrzone były 
narracją Marii Magda-
leny i jej osobistymi 
przeżyciami. Echo wido-
wiska przechowało wes-
tchnienia i łkania. Dzięki 

wspaniałym aktorom, którzy wcielili się w swoje role to 
nie był zwykły obrzęd ani recytacje. Słowami, gestami, 
milczeniem i płaczem przekazali swoje emocje. 

Obsada: Jezus – Jan Mitera, Maryja – Danuta Biał-
ka, Maria Magdalena – Beata Styrna, Kajfasz – ks. Piotr 
Bober, Arcykapłan I – Marek Białka, Arcykapłan II – 
Tomasz Habel, Judasz – Ryszard Wolak, Piłat – Adam 
Garbacz, służąca Piłata – Agata Żółty, Szymon Cyre-
nejczyk – Daniel Dolasiński, Barabasz – Piotr Jaroszek, 
Weronika – Alina Zając, Żołnierze: Włodzimierz Jaro-
szek, Stanisław Migacz, Krzysztof Kądziołka, Krzysztof 
Jewuła, św. Piotr – Marcin Rusin, św. Jan – Szczepan 

Święch, Apostołowie: Marek Białka, Krzysztof Migrała, 
Szczepan Wąs, Jacek Kowalczyk, Bartosz Cisak, Łukasz 
Górak, Hubert Skirło, Paweł Migrała, Nikodem Myszka, 
Kobieta I – Bernadeta Trojanowska, Kobieta II – Marze-
na Garbacz, płaczące niewiasty: Aleksandra Jaroszek, 
Patrycja Gądek, Anna Gazda, Wiktoria Wiśniowska, 
Natalia Górak oraz dziewczynki towarzyszące Jezusowi: 
Zuzia Garbacz i Gabrysia Malinowska.

Pomysł na scenariusz i scenografię Ogrodu Oliwnego 
– Anna Zając, światło – Piotr Styrna, kostiumy i rekwi-
zyty – Danuta Białka, Monika Bartusiak, Marzena Gar-

bacz, Helena Święch, Czesław Gazda, Andrzej Święch, 
oprawa muzyczna – Katarzyna Gnela. 

Widowisko przygotowało Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży przy parafii św. Marcina w Gnojniku i gru-
pa teatralna z Centrum Kultury w Gnojniku. Za pośred-
nictwem „Wieści Gminnych” dziękujemy właścicielom 
firmy „Szkółka Roślin Wrzosowatych Wiśniowscy & 
Mikulscy” za użyczenie drzewek i krzewów ozdobnych 
oraz podarowanie wrzośców i kwiatów potrzebnych do 
aranżacji Ogrodu Oliwnego.

Helena Święch 
reżyser widowiska
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którymi został nagrodzony każdy uczestnik. Centrum Kul-
tury zakupiło słodkości a właściciel sklepu Grzegorz Wrona 
podarował wielkanocne zające i czekoladowe jajka. 

Katarzyna Konicz

Z myślą o wielkanocnych palmach świetlica wiej-
ska w Lewniowej zorganizowała warsztaty bibułkar-
skie, które poprowadziła Maria Mróz. Panie przybyłe na 
warsztaty poznały technikę wycinania, skręcania i zdo-
bienia kwiatów, następnie przygotowały różne elementy 
kwiatowe. Spotkanie upłynęło w miłej i pełnej śmiechu 
atmosferze a uczestniczki zdobyły nowe doświadczenie 
w sztuce bibułkarstwa florystycznego.

W Uszwi 
W Niedzielę Palmową przed mszą św. o godz. 11:00 

w Uszwi odbył się konkurs na najwyższą palmę zorga-
nizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie „Łączy 
nas Uszew”. Dopisała piękna pogoda, więc licznie przy-
były całe rodziny. Każdy przyniósł ze sobą tradycyjną 
palmę. Wiele było wykonanych własnoręcznie, a nie-
które zachwycały nie tylko kunsztem wykonania, ale też 
rozmiarami. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, 
lecz ostatecznie zadecydowała przyznać:

I miejsce – Emilii Kaczmarczyk
II miejsce – Blance Mech
III miejsce – Janowi Brzeskiemu
Wyróżnienia otrzymali: Marcel Cichostępski, Hu-

bert Wąs, Hubert Golec, Mateusz Rzońca, Hubert 
Kostuch, Jan Babraj, Hubert Świerad, Magdalena 
Grabania, oraz Dawid, Filip i Kacper Dobranowscy. 
Podkreślić należy też, że żadne dziecko nie odeszło bez 
słodkiego upominku, który, mamy nadzieję, będzie mo-
tywacją, by za rok wziąć udział w konkursie palmowym.

Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew” serdecznie 
dziękuje wszystkim sponsorom tegorocznego konkur-
su palm. Są nimi: Paweł i Stanisław Kleccy – „Okno-
drewal”, Marta i Piotr Pawełkowie – sklep „Groszek”, 
Helena i Władysław Gałęzowscy – Piekarnia w Uszwi, 
Piotr Opoka – Firma remontowo-budowlana, Krzysztof 
Wąs – Firma „System”, Andrzej Smaluch – Skup zwie-
rząt, Danuta Wojciechowska – Sklep spożywczo-prze-
mysłowy, Punkt apteczny w Uszwi, Sklep GS w Uszwi.

 Lucyna Wnęk

Rewia wstążek i kwiatów
W Gnojniku
Choć w dzisiejszych czasach obchody Niedzieli Pal-

mowej wyglądają inaczej niż dawniej, w naszej gminie 
ten stary zwyczaj jest nadal kultywowany a palmy przy-
noszone przez wiernych do kościoła to prawdziwe dzie-
ła sztuki. Dlatego też w kościele parafialnym pw. Matki 
Bożej Fatimskiej tradycyjnie co roku odbywa się konkurs 
palm wielkanocnych. Jury po obejrzeniu i ocenie prac, 
biorących udział w konkursie postanowiło przyznać po 
trzy pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii oraz wy-
różnić blisko 40 palm. A oto laureaci konkursu:

I kategoria (najwyższa palma): Wacław Merecik, 
Agnieszka Myszka, Monika Rybak,

II kategoria (najbardziej oryginalna): Joanna Jarz-
mik, Szymon Barczyk, Antonina 
Marcinek,

III kategoria (zgodna z tradycją): 
Katarzyna Rzenno, Beata Merecik, 
Michał Bartusiak.

Warto dodać, że organizatorami 
konkursu palmowego i fundatorami 
nagród corocznie są: Centrum Kultu-
ry i parafia pw. św. Marcina w Gnoj-
niku. Ofiarodawcami nagród w po-
staci słodyczy są Maria i Krzysztof 
Wójsowie, właściciele sklepu „No-
vum” w Gnojniku.

Helena Święch

W Lewniowej zwyczaj robienia palm wielkanocnych 
jest ciągle żywy. Choć niektórzy mówią, że w Niedzielę 
Palmową jest ich w kościele coraz mniej, trzeba przy-
znać, że są z roku na rok piękniejsze. Uczestnicy konkur-
su prześcigają się w pomysłach co do techniki zdobienia. 
Lewniowskie palmy zachwycają nie tylko pięknem, ale 
też wysokością. Najwyższa tegoroczna palma mierzyła 
10 metrów.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch katego-
riach: palma najwyższa i palma najpiękniejsza. Nie było 
większych problemów ze wskazaniem najwyższych 
palm. Godni podziwu za ich pracę właściciele to kolejno: 
Klaudia Klęk (I miejsce), Emilia Kołdras (II miejsce) 
i Julia Wach (III miejsce). W dalszej części Jury sta-
nęło przed naprawdę trudnym zadaniem przyznania ko-
lejnych miejsc w kategorii palma najpiękniejsza. Biorąc 
pod uwagę wkład pracy, estetykę i walory plastyczne, 
miejsce pierwsze przyznano Karolowi Klimkowi. Zdo-
bywcami drugiego miejsca zostało rodzeństwo Martyna 
i Oliwier Kurzydło. Natomiast Szymon Klimek zdo-
był miejsce trzecie. Dzięki sponsorom Jury nagrodziło 
wszystkich uczestników konkursu. Jednak, jak twierdzą 
sami zainteresowani, nie dla nagród rzeczowych warto 
spędzać godziny, wykonując kwiatki z kolorowej bibu-
ły. Palmy, które wzięły udział w konkursie zostają w ko-
ściele i zdobią ołtarz w okresie Świąt Wielkanocnych. 

W tym miejscu należy słowa wdzięczności skierować do 
księdza proboszcza za ufundowanie nagród książkowych, 
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Uparcie twierdzi, że nie uratowała nikomu życia, od-
dając swój szpik kostny, dała jedynie czas i nadzieję. Ale 
czyż dla ciężko chorego człowieka nie 
są to wartości najważniejsze? Joanna 
Stolarczyk, uśmiechnięta, skromna dwu-
dziestolatka z Gnojnika, przekonuje, że 
bycie dawcą szpiku nie tylko nic nie 
kosztuje, ale przynosi to, czego tak roz-
paczliwie szukamy w życiu, szczęście 
i świadomość, że zrobiło się coś dobrego 
dla drugiego człowieka.

Tysiące osób rejestrują się w ba-
zach fundacji walczącej z rakiem krwi 
– DKMS, lecz nigdy nie dostają szans, 
by podzielić się darem życia. Jak to się 
stało, że Ty możesz się nazwać dawcą 
szpiku?

Dość spontanicznie, zachęcona przez 
ciocię, zarejestrowałam się w bazie da-
nych fundacji DKMS – to było w kwiet-
niu 2015 r. A już w czerwcu ich przed-
stawiciel zadzwonił, ponieważ dopaso-
wano mój genotyp do jakiegoś chorego 
mężczyzny. Ten telefon uruchomił pro-
cedurę: badania, oczekiwanie na wyniki, wyjazd do Krako-
wa na kolejne badania i wreszcie samo oddanie szpiku. To 
wszystko było świetnie zorganizowane przez fundację, któ-
ra zadbała o wszystko: transport, hotel, wyżywienie i kom-
fort podczas tych kilku godzin spędzonych w szpitalu.

Na czym polega pobranie szpiku? Brzmi to dość 
groźnie. Przybliżysz szczegóły?

Są dwie metody pobierania krwi: z talerza kości bio-
drowej lub z krwi. Dobór metody zależy od typu choroby 
biorcy. To wcale nie jest straszne. Po prostu pięć godzin 
siedzi się na wygodnym fotelu, obserwując, jak przez rurki 
filtruje się krew. Z jednej ręki wypływa, przelewa się przez 
skomplikowane urządzenie, a wpływa wenflonem do dru-
giej. Patrzyłam na to jak zahipnotyzowana. Muszę podkre-
ślić, że dawca nie traci nic cennego dla swojego organizmu, 
ponieważ 5 dni przed oddaniem szpiku przyjmuje się za-
strzyki, żeby zwiększyć jego produkcję. Niektórzy dawcy 
twierdzili, że po zastrzykach gorzej się czuli, ale ja żadnych 
zmian nie zaobserwowałam. Zresztą fundacja później orga-
nizuje badania kontrolne, żeby przekonać się, że dawca po 
oddaniu szpiku jest w pełni zdrowy. Samo pobranie szpiku 
niewiele różni się od pobrania krwi, jedynie dłużej trwa.

Czy poznałaś biorcę swojego szpiku?
Nie, w ogóle dopiero po oddaniu szpiku dowiedziałam 

się, że biorcą jest czterdziestopięcioletni mężczyzna aż 
z Australii. Teraz, po dwóch latach, miałam znów oddać 
mu szpik, ale jego stan niestety tak się pogorszył, że prze-
szczep w tej chwili jest wykluczony. Takie są procedury, 
że fundacja już po zabiegu stopniowo podaje informacje 
dotyczące dawcy i biorcy. W ogóle dawca na dwa lata jest 
przypisany tylko do jednego biorcy. 

Czy poznałaś jakichś innych dawców szpiku? Czy 
istnieje jakaś formalna grupa zrzeszająca takie osoby?

Poznajmy się Tak, podczas badań i samego oddawania szpiku po-
znałam naprawdę wielu dawców. To byli głównie mło-
dzi, bardzo pozytywni ludzie. Ja akurat oddawałam szpik 
przez 2 dni, co się bardzo rzadko zdarza, więc zyskałam 
naprawdę fajnych znajomych, z którymi do dziś utrzy-

muję kontakt mailowy. Niestety by-
łam też świadkiem bardzo przykrej 
sytuacji. Człowiek, który miał tego 
dnia oddać szpik, nie pojawił się. Nie 
odbierał telefonów, podobnie jego 
żona. Wszyscy byli załamani, pielę-
gniarki płakały. Muszę tu wyjaśnić, 
że w momencie, kiedy dawca zaczy-
na brać zastrzyki, biorca dostaje bar-
dzo wyniszczającą chemię, która musi 
się skończyć przeszczepem. W prze-
ciwnym wypadku ta osoba umiera. 
Ten niedoszły dawca miał dać czas 
i nadzieję, a ostatecznie to wszystko 
zabrał. Jeszcze skrócił czas choremu 
człowiekowi. Słyszałam, że taka sy-
tuacja zdarzyła się po raz pierwszy. 
Niemniej było to strasznie przykre. 
Zresztą kontakt z chorymi osobami na 
oddziale hematologii zapadł mi w pa-
mięć. Jedna pacjentka przyszła do nas, 
żeby podziękować za to, co robimy. 

Powiedziała, że ona sama żyje dzięki przeszczepowi i się 
rozpłakała. Przez łzy twierdziła, że nawet sobie nie zdaje-
my sprawy z tego, co robimy. To było bardzo poruszające.

Co sądzisz o działaniu DKMS?
Uważam, że tam pracują anioły, a nie ludzie. W każdej 

chwili można do nich zadzwonić lub napisać z pytaniem 
czy wątpliwością. Utrzymują świetny kontakt z dawcami 
i są bardzo dobrze zorganizowani. Ja mam swoją panią 
koordynator, która się ze mną kontaktuje. Hotel, transport, 
szpital, badania – zupełnie niczym nie musiałam się mar-
twić. Zapewniają dawcom nawet wysokie ubezpieczenie. 
Pielęgniarki i lekarze też byli niezwykle serdeczni.

Jak reagowali Twoi bliscy na decyzję oddania szpiku?
Trochę się martwili, ale nie odradzali mi. Wszyscy byli-

śmy trochę zszokowani, że ten telefon nastąpił tak szybko, 
dwa miesiące po zarejestrowaniu w bazie. Mogłam jednak 
liczyć na ich wsparcie. Często później pytali, jak tam mój 
biorca. W szkole już po pobraniu wszyscy miło reagowali – 
pani od wychowania fizycznego mnie uściskała i do końca 
roku szkolnego pytała, czy na pewno mogę ćwiczyć.

Jakie masz zdanie o świecie? O chęci pomagania in-
nym?

Kiedyś chyba nie zwracałam tak dużej uwagi na to, że 
wokół nas jest wiele osób, które potrzebują naszej pomo-
cy. A teraz czuję jakąś więź, odpowiedzialność za tego 
zupełnie nieznanego mi czterdziestopięciolatka z Austra-
lii. Młodzi ludzie chyba nie chcą patrzeć na zło i nieszczę-
ścia, z którymi borykają się inni. Do wszystkiego trzeba 
po prostu dorosnąć. Cieszę się, że coraz głośniej mówi się 
o DKMS, o możliwościach pomagania. Ja zapewniam, że 
warto, że to nic nie boli, a daje radość.

 Rozmawiały: 
Helena Święch, Ewelina Bednarowska
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Integral Security Policy
We wrześniu 2016 r. Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Biesiadkach przystąpiła do projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordy-
nowanego przez Komendę Wojewódzką Policji. 
Jednym z najważniejszych elementów związa-
nych z realizacją projektu jest zaangażowanie 
partnerów, którzy będą współpracować ze szkołą 
w ramach realizacji ZPB np: Samorządy lokalne, 
Kuratorium Oświaty, Straż Miejska/Straż Gmin-
na, Policjanci z KPP/KMP/KP.

Stopień realizacji wszystkich zadań zwią-
zanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeń-
stwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy 
etap odbywa się na poziomie placówki oświa-
towej, która dokonuje oceny efektywności po-

Turniej szachowy w Gnojniku ma już ponad dwudzie-
stoletnią tradycję i cieszy się popularnością tak wśród 
graczy, jak i promotorów tej królewskiej gry. W bieżą-
cym roku podczas dwudniowych zmagań szachowych 
gm. Gnojnik odwiedziło blisko 120 szachistów, w tym 
czterech z Ukrainy. 25 lutego do Gnojnika na XXI Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia przy-
jechało 59 juniorów – szachistów z całej Polski. 

O godz. 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie turnie-
ju. Sędzią głównym był Wiesław Kasperek. Zawody 
były rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowa-
nym, czas gry na partię wynosił 2 x 15 min. Juniorzy 
rywalizowali ze sobą na dystansie 9 rund. Zwyciężył 
Jan Golenia z Wieliczki, II miejsce należy do jego brata 
Wojciecha Golenia, na trzecim 
miejscu uplasował się Krzysz-
tof Szczurek z Krakowa, który 
rok wcześniej był na I miejscu. 
W grupie juniorów grali szachi-
ści od 6 do 18 lat. Najmłodszymi 
uczestniczkami reprezentujący-
mi gminę Gnojnik byli: Martyna 
Mróz i Adrian Wąs. Najmłodsza 
uczestniczka turnieju miała zale-
dwie 5 lat i przyjechała na turniej 
z Łękawicy.

26 lutego rozegrany został 
turniej OPEN, tzn. dla wszyst-
kich szachistów i grup wieko-
wych, w którym udział wzięło 
60 osób. 11 rund rozegranych 
w tym dniu pozwoliło na wy-
łonienie najlepszego szachisty 
w turnieju. Podium należało do Mirosława Grabarczyka. 
II miejsce przypadło Mirosławowi Lewickiemu z Czar-
nej, na trzeciej pozycji uplasował się Mikhail Simanstev 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Szach i… mat

z Charkowa. Najstarszym uczestnikiem turnieju był Ste-
fan Czernecki.

Helena Święch

dejmowanych działań. Drugi etap odbywa się 
w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, doko-
nywany jest on raz w roku w maju/czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB 
jest wzrost świadomości dotyczącej bezpie-
czeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za 
tym także liczba placówek przystępujących 
do projektu oraz partnerów wspierających je 
w tych działaniach. W placówkach oświato-
wych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które 
wcześniej nie były uwzględniane w programach 
profilaktycznych. Przeprowadza się także inwe-
stycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, 
jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo.

Anna Nowak
Koordynator projektu 

Zdobywca Czarnego Konia w otoczeniu szachowych promotorów

Dumny właściciel Źrebiątka
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Po kilku deszczowych dniach, pogoda w koń-
cu pozwoliła rozegrać zawody w biegach przeła-
jowych. Biegacze rywalizowali na bieżni w Go-
sprzydowej. Zawody rozgrywano zarówno indywi-
dualnie jak i drużynowo, tzn. wyniki indywidualne 
poszczególnych uczennic i uczniów sumowały się 
na wynik szkoły. Biegano w dwóch kategoriach 
wiekowych: grupa młodsza (gdzie przyznano me-
dale za miejsca 1-3) oraz grupa starsza (tu również 
walczono o podium indywidualne). Miejsca zajęte 
przez biegaczy i biegaczki z obydwu grup wieko-
wych sumowały się na wynik całej drużyny, a wygrywa-
ła ta, która dodanych punktów miała najmniej.

W zawodach wzięły udział reprezentacje dziewcząt 
i chłopców z czterech szkół podstawowych (reprezenta-
cje liczyły po 12 zawodników). Ponadto, indywidualnie 
wystartowało siedmioro uczniów PSP Gosprzydowa. 
Jako pierwsze na linii startu ustawiły się zespoły dziew-
cząt z grupy młodszej, następnie żeńska grupa starsza. 
Dziewczęta walczyły ambitnie, na szczęście obyło się bez 
poważniejszych upadków. Indywidualnymi Mistrzyniami 
Gminy zostały Aleksandra Musiał i Wiktoria Dominik 
z Lewniowej.

Zsumowane miejsca poszczególnych dziewcząt 
z obydwu grup wiekowych dały następujące wyniki koń-
cowe drużyn:

I miejsce: PSP Lewniowa (80)
II miejsce: PSP Gnojnik (138)
III miejsce: PSP Biesiadki (184)
IV miejsce: PSP Uszew (198)
Zsumowane miejsca poszczególnych chłopców z oby-
dwu grup wiekowych dały następujące wyniki końcowe 
drużyn:
I miejsce: PSP Gnojnik (90)
II miejsce: PSP Lewniowa (126)
III miejsce: PSP Uszew (177)
IV miejsce: PSP Biesiadki (207)

Organizatorzy zawodów: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Gosprzydowej oraz Urząd Gminy Gnojnik.

Katarzyna Chmielowska

Już kolejny rok wójt Gminy Gnojnik zaprasza do 
naszej małej ojczyzny najlepszych pięściarzy z terenu 
województwa małopolskiego. Mężczyźni, ale i kobiety 
przyjeżdżają, by pokazać boks w profesjonalnym wyda-
niu, a także by walczyć o awans do zawodów kolejnego 
szczebla (tj. Mistrzostw Polski Juniorów).

Organizatorami zawodów byli Gmina Gnojnik, Brze-
ski Klub Bokserski „Magic Boxing” oraz Małopolski 
Związek Bokserski. Z ramienia naszej Gminy wspar-
ciem przy organizacji zawodów służyło Centrum Kultu-
ry w Gnojniku. Doskonale przygotowane zawody zgro-
madziły kilkudziesięciu pięściarzy z kilku małopolskich 
klubów. Ich zmagania trwały aż trzy dni, a większość 
walk finałowych toczyła się w niedzielę, tj. 12 marca br.

Po starciach finałowych naznaczonych wolą wygra-
nej, walką do ostatnich sekund, potem, stresem, adrena-
liną i ogromnymi emocjami, przyszedł czas na gratula-
cje i wręczenie nagród, ufundowanych w części przez 
Radnych Województwa Małopolskiego – Jacka Soskę 
i Adama Kwaśniaka. Na arenę bokserską mieli zaszczyt 
wejść także Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek oraz 
lokalny przedsiębiorca, sponsor boksu Władysław Ga-
łęziowski z Uszwi, którzy odebrali nagrody za wsparcie 
przy organizacji Mistrzostw Małopolski, ale także pro-
mocję pięściarstwa.

Skrócone wyniki Mistrzostw:
Kategoria Junior: waga do 60 kg – Maciej Kiwior; 

waga do 64 kg – Kacper Salabura, waga do 69 kg – 
Kamil Kudel; waga do 75 kg – Oskar Oran; waga do 
81 kg – Damian Rojek; waga do 91 kg – Artur Górski; 
waga 91+ – Konrad Blicharz.

Kategoria Senior: waga do 60 kg – Jarosław Iwanow; 
waga do 64 kg – Jakub Kras; waga do 69 kg – Jarosław 
Michalik; waga do 75 kg – Grzegorz Mardyła, Adrian 
Al. Nasar; waga do 81 kg – Mateusz Pawłowski; waga 
do 91 kg – Bartłomiej Guzik; waga 91+ – Paweł Gołąb.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

Do biegu, start!

Cios za cios na gnojnickim ringu

Gnojnik małopolską stolicą boksu
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Z największą 
przyjemnością od-
dajemy do Państwa 
dyspozycji mobil-
ne usługi językowe 
utworzone z myślą 

o edukacji pełnej pasji i humoru prowadzonej przez pro-
fesjonalistów. Zapraszamy do rekrutacji już dziś! Warto 
pomyśleć o tym, czego można się nauczyć się w nad-
chodzącym roku szkolnym 2017/2018. Zapraszamy na 
intensywne kursy językowe dzieci, młodzież i dorosłych.

KIM JESTEŚMY? 
Mobilne Centrum Języków Obcych i Korepetycji Neve-
rendingStory zostało utworzone w czerwcu 2016 roku 
przez mgr Małgorzatę Olchawę, absolwentkę Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Wyż-
szej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, byłego 
pracownika Publicznego Gimnazjum w Gnojniku, któ-
ra od wielu lat wprowadza dzieci, młodzież i dorosłych 
w świat języka angielskiego, rozwijając swoją pasję kre-
atywnego nauczania. NeverendingStory to coś więcej niż 
bierne przekazywanie wiedzy, to codzienna praca wy-
kwalifikowanej kadry lektorskiej, której celem jest chęć 
podzielenia się z Państwem entuzjazmem i pozytywną 
energią. Łączymy tradycyjne metody z metodami kon-
wersacyjnymi, po to aby rozwijać wszystkie kom-
ponenty językowe w naszych uczniach. Edukujemy 
maluchy, dzieci, młodzież i dorosłych. 

CO OFERUJEMY?
• Zajęcia językowe dla seniorów
• Wyjazdy turystyczne dla dzieci i młodzieży 
• Prelekcje prozdrowotne w języku angielskim
• Kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• Letnie i zimowe obozy językowo-turystyczne
• Zajęcia indywidualne w domu klienta i konwer-

sacje
• Kursy przygotowujące do egzaminów matural-

nych oraz FC
DLACZEGO WARTO SIĘ Z NAMI UCZYĆ?

• Jesteśmy dokładni, rzetelni i terminowi
• Uczymy z pasją i zaangażowaniem
• Dostosowujemy się do potrzeb klienta
• Oferujemy najlepszy stosunek jakości do ceny

JAKIE ATRAKCJE PRZYGOTOWALIŚMY 
DLA DZIECI NA NAJBLIŻSZE WAKACJE?
Drodzy Państwo – zapraszamy dzieciaki w wieku 
7-15 lat do udziału w letnim obozie sportowo-tury-
stycznym organizowanym w dniach 22-30.07.2017 
roku w sercu Krainy Wilka. Szczegóły na plakacie!

GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ NA CO 
DZIEŃ?
Znajdujemy się tuż obok! Od września 2016 roku 
z powodzeniem prowadzimy zajęcia językowe w  
Centrum Kultury w Gnojniku, jak również w miej-
scowościach: Czchów, Jurków, Jadowniki, Brzesko 
i Biesiadki. Serdecznie zapraszamy do rekrutacji 
na nowy rok szkolny, którą rozpoczynamy już dziś. 

Galeria zdjęć i ramowa oferta naszego centrum przed-
stawiona jest na oficjalnej stronie naszej szkoły www.
neverendingstory.szkola.pro.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców z Gnojnika 
i okolic oraz szczegółowa prezentacja placówki odbędą 
się w sali Centrum Kultury w Gnojniku, w czwartek 18 
maja 2017 roku o godzinie 19.00.

DLACZEGO POJAWIENIE SIĘ NA SPOTKA-
NIU ORGANIZACYJNYM JEST TAK WAŻNE? 
CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SPOTKANIU?
Drodzy Rodzice, zapewne większość z Was czuje niepo-
kój związany z reformą edukacji wprowadzoną w naszym 
kraju. Nasza placówka przygotowała dla Państwa pakiet 
informacyjny, który dostarczy wiedzy na temat zmian 
w nauczaniu języka obcego w zreformowanej szkole pod-
stawowej. Ponadto przedstawimy nasze propozycje pracy 
z dziećmi, które pozwolą zniwelować braki edukacyjne 
oraz płynnie podnieść poziom wiedzy i umiejętności tym 
samym spełnić wymogi nowej podstawy. Na spotkaniu 
zapoznają się Państwo z pełną ofertą naszej placówki, za-
planowaną na rok szkolny 2017/2018 – będzie to również 
okazja do zapisania dziecka na kurs lub wyrażenia opinii 
w sprawie bieżącej współpracy. Nie wahaj się – przyjdź 
na spotkanie! Zapraszamy!

Zespól NeverendingStory

Radość uczenia
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Zapraszamy do lektury

W dniach 8-15 maja 2017 r. w całym kraju będzie 
trwał Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest pod-
kreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek 
brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. 

Życzeniem bibliotekarzy jest, by biblioteka postrze-
gana była przez ludzi jako instytucja trwale wpisana 
w pejzaż kulturowy, zatem hasło „Biblioteka. Oczy-
wiście!” ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada 
także na pytanie, jaka instytucja pozwala zaspokoić róż-
norodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze? 
Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich 
latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblio-
teki publicznej; można w niej nie tylko czytać i obcować 
z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć 
się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznać no-
woczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne 
informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. 

Tydzień Bibliotek – XIV edycja
Biblioteka to taka 
przestrzeń dla czy-
telnika w każdym 
wieku, każdego wy-
znania i koloru skó-
ry, gdzie może się 
w pełni realizować 
w zakresie edukacji 
kulturalnej i uczest-
nictwa w kulturze.

Biblioteki z te-
renu naszej gminy 
jak zwykle chętnie 
włączają się w to 
wielkie świętowa-
nie, przygotowując szereg atrakcji dla czytelników. Za-
praszamy do udziału w licznych lekcjach bibliotecznych, 
konkursach, spotkaniach około literackich oraz akcjach 
głośnego czytania.

Edyta Frejlich

W tym numerze, Drodzy Czytelnicy polecamy thrillery 
Emelie Schepp „Naznaczeni na zawsze” oraz „Biały trop”. 

„Naznaczeni na zawsze” to pierwsza część cyklu z pro-
kurator Janą Berzelius w roli głównej. 

Policja znajduje mężczyznę zastrzelonego we wła-
snym domu. Na miejscu zbrodni zabezpiecza odciski 
palców należące do dziecka. Mężczyzna był bezdzietny. 
Krótko po pierwszym morderstwie, zostaje znaleziona 
kolejna ofiara – dziesię-
cioletni chłopiec. Jego 
odciski palców pasują 
do tych odnalezionych 
w domu pierwszej ofia-
ry. Na karku chłopca 
widnieje wyryte w skó-
rze imię greckiego boga 
śmierci Thanatosa. Na-
pis ten robi wrażenie 
szczególnie na jednej 
osobie – prokurator Ja-
nie Berzelius. Gdzieś już 
widziała podobny… 

„Biały trop” to druga 
powieść, przedstawiająca 
prace i życie prokurator 
Jany Berzelius. W best-
sellerowych pierwszej 
części Jana odkryła szo-
kującą prawdę o swojej 
przeszłości, która okazała 
się znacznie mroczniej-
sza i bardziej krwawa, 

niż kobieta mogła sobie wyobrazić. Teraz postanawia 
zamknąć te drzwi, przeszłość jednak nie daje o sobie za-
pomnieć. Jana prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, 
a trop wiedzie do człowieka, którego prokurator wolałaby 
nie pamiętać... Jana rozpoczyna niebezpieczną grę, której 
przyświeca jeden cel – dotrzeć do mężczyzny, zanim od-
najdzie go policja.

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/
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Na początku kwietnia oficjalnie zakończył się okres 
„niewoli” drobiu, która obowiązywała od grudnia 
ubiegłego roku. Obowiązek trzymania m.in. kur w za-
mknięciu był częścią bioasekuracji w związku z ptasią 
grypą, która zimą nękała Polskę i szereg europejskich 
krajów. 

W środę 5 kwietnia w Dzienniku zostało opubliko-
wane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w którym utrzymano wysoki poziom bioasekuracji, 
jednak zrezygnowano z zakazu przebywania drobiu na 
zewnątrz. Nowe przepisy uchyliły także zakaz organizo-
wania targów i wystaw ptaków.

O czym trzeba pamiętać w związku z nowym roz-
porządzeniem? Obowiązujące zakazy: - pojenia drobiu 
oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze 
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, - wno-
szenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest 
utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz pta-
ków łownych. Obowiązujące nakazy: 

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego 
kontakt z dzikimi ptakami, 

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii 
miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, 
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych, 

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego 
dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają 
dzikie ptaki, 

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób za-
bezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz 
ich odchodami, 

Gruntowną modernizację infrastruktury rekreacyjno-
-kulturalnej zakłada wniosek złożony przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku „Globus” w Gnojniku w ramach na-
boru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Na 
Śliwkowym Szlaku”. Wniosek został oceniony pozy-
tywnie, dzięki czemu odnowa centrum Żerkowa będzie 
możliwa jeszcze w tym roku lub w następnym. Pomocą 
przy składaniu wniosku służył stowarzyszeniu Urząd 
Gminy w Gnojniku.

Jakie zmiany czekają Żerków? Projekt zakłada przede 
wszystkim działania twarde, inwestycyjne obejmujące 
Budynek Wiejski. Planowaną modernizację poprzedziło 
przygotowywanie dokumentacji budowlanej, prowadzo-
ne w latach poprzednich. Działania obejmą dobudowę 
schodów zewnętrznych oraz montaż wewnętrznej insta-
lacji gazowej i centralnego ogrzewania (wymiana źródła 
ciepła z kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazo-
we). W celu dostosowania budynku do potrzeb lokalnej 
społeczności zaplanowano również zagospodarowanie 
działki, na której stoi Budynek Wiejski pod kątem rekre-

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymy-
wanych w „niewoli” w sposób zabezpieczający paszę 
i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odcho-
dami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami 
i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest 
utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpie-
czenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku 
ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez-
wybiegowym, 

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków 
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzie-
ży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych 
do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku 
ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez-
wybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynno-
ści związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, 
w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwen-
tarskich, 

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używa-
nych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki 
łowne, od wykonywania czynności związanych z obsłu-
gą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad dro-
biu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej 
w szczególności informacje na temat liczby padłych pta-
ków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Dorota Musiał, Urząd Gminy Gnojnik

acyjno-turystycznym, poprzez zamontowanie obiektów 
małej architektury i urządzeń zabawowych oraz budowę 
altany z grillem. Dzieło zwieńczy budowa zjazdu z dro-
gi gminnej oraz ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką 
wejściową.

Biorąc pod uwagę rozwój życia kulturalno-społecz-
nego w Żerkowie, jak i wszystkich pozostałych miejsco-
wościach, w ramach opisywanego projektu zaplanowano 
też działania miękkie, tj. cykl spotkań tematycznych (do-
tyczących m.in. profilaktyki zdrowotnej) oraz warszta-
tów kultywowania lokalnych tradycji. Uczestnictwo we 
wszystkich działaniach będzie ogólnodostępne i bezpłat-
ne dla całej społeczności LGD, a zwłaszcza mieszkań-
ców gminy Gnojnik. Wartością dodaną projektu będzie 
możliwość kontynuacji bogatej oferty kulturalno-rekre-
acyjnej przygotowywanej rokrocznie przez mieszkań-
ców Żerkowa oraz UTW „Globus” z prezes Haliną Kra-
kowską na czele.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

Ptasia grypa – ograniczenie zakazów

Żerków doczeka się odnowy
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Jeszcze w ubiegłym roku Urząd Gminy Gnojnik pro-
wadził nabór do projektu wymiany pieców węglowych 
i gazowych na piece, spełniające normy spalania. Kilku-
miesięczna rekrutacja stanowiła bazę złożenia wniosku 
o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Prace nad 
wspólnym wnioskiem ośmiu gmin z regionu brzeskiego 
i tarnowskiego, pilotowane były przez Gminę Gnojnik. 
W chwili obecnej złożone dokumenty poddawane są 
weryfikacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku in-
formuje o możliwości skorzystania ze świadczeń dostęp-
nych w ramach ustawy z  4 listopada 2016 roku o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Głównym zało-
żeniem ustawy jest kompleksowe uregulowanie wsparcia 
dla kobiet w ciąży i ich rodzin, z uwzględnieniem kobiet 
w ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położni-
czych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczal-

Z naszej gminy szansę na likwidację starego pieca 
i zastąpienie go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, 
nowoczesnym piecem węglowym lub źródłem ciepła 
wykorzystującym odnawialne źródła energii, otrzyma 
150 właścicieli domów jedno- lub wielorodzinnych. 
W przypadku pojawienia się oszczędności przy realizacji 
projektu, dotacja obejmie również osoby z listy rezerwo-
wej (o miejscu na liście decydowała kolejność zgłoszeń).

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

ną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do 
jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
Ustawa „Za życiem” przewiduje również m.in., że prze-
wodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których 
urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką cho-
robą, będzie asystent rodziny, którego zadaniem będzie 
koordynowanie dostępnej pomocy. Ustawa ma też uła-
twić dostęp do świadczeń zdrowotnych, również hospi-
cjów perinatalnych.

W Gminie Gnojnik realizatorem ustawy z dnia 4 li-
stopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gnojniku. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 14 68 69 600 wew. 33.

Kinga Broszkiewicz-Kuchno
GOPS w Gnojniku

Relacja z placu budowy

Przebudowa drogi krajowej Brzesko-Nowy Sącz

Wymiana pieców – czekamy na wynik naboru

Ustawa „Za życiem”

Trwają prace wykończeniowe na sali sportowej 
w Biesiadkach. Trzeci etap powstawania obiektu spor-
towego rozpoczął się w ubiegłym roku w okresie letnim. 
Ekipa budowlana prowadzi prace wykończeniowe we-
wnętrzne i zewnętrzne, a ich łączny koszt ustalono na 
ponad 1,5 mln zł. Obecnie kładziony jest puc na elewacji 
oraz elementy wykończeniowe. Oczywiście, te działa-
nia poprzedził montaż stolarki zewnętrznej. Jeśli chodzi 
o wnętrze obiektu, to skończone są tynki i wylewki. Po 
ich wyschnięciu ekipa budowlana przystąpi do układa-
nia płytek i malowania ścian. Jak więc widać, prace idą 
pełną parą, a już wkrótce puste, szare ściany zamienią 

się w kolorowe pomieszczenia, wyposażone w wysokiej 
jakości sprzęt sportowy. Odnotować należy również, 
że montowana jest instalacja mechaniczna i wentylacja 
mechaniczna nawiewno-wywiewna, a także urządzenia 
w pomieszczeniu technicznym.

Wszyscy z optymizmem patrzą na rosnącą w oczach 
salę gimnastyczną w Biesiadkach. Największą radość 
odczuwają z pewnością dzieci, które już wkrótce – po 
długich latach oczekiwania – będą mogły szlifować swo-
je talenty sportowe na profesjonalnej hali.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

20 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące propozycji przebiegu nowych tras drogi krajo-
wej nr 75 dla gminy Gnojnik. Zapraszamy do składania 
pisemnych wniosków, postulatów i uwag dotyczących 
prezentowanych rozwiązań. Materiały informacyjne 
dotyczące wariantów trasy dostępne są na stronie inter-
netowej (www.dk75.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gmi-

ny w Gnojniku (I piętro, pokój nr 13). Zachęcamy do 
składania bezpośrednio do wykonawcy lub za pośrednic-
twem Urzędu Gminy pisemnych wniosków, postulatów 
i uwag dotyczących prezentowanych wariantów przebie-
gu drogi DK75 w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni 
od daty spotkania informacyjnego. Postulaty złożone po 
tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
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Co słychać w gminie?
Urząd Gminy w Gnojniku informuje, że awarie sieci 

wodno-kanalizacyjnej można zgłaszać pod całodobo-
wym numerem telefonu 605 650 055.

***
W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

oraz użytkowników drogi powiatowej Gnojnik - Lipnica 
Murowana w Gosprzydowej zamontowano nową wiatę 
przystankową. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
6,5 tys. zł.

***
Ruszyły prace związane z zabezpieczeniem osuwiska 

w Biesiadkach. Przypomnijmy, że Gmina Gnojnik otrzy-
mała dotację na likwidację osuwiska na cieku wodnym 
w Biesiadkach, przy drodze powiatowej. Środki w wy-
sokości ponad 600 tys. zł popłyną do budżetu naszej 
Gminy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po rozstrzygnięciu 
przetargu, koszt wykonania zadania ustalony został na 
kwotę blisko 434 tys. zł.

***
W ramach bieżącej konserwacji budynków mienia 

komunalnego, wykonywanej zgodnie ze zgłaszanymi 
potrzebami, zostaną wymienione okna w dawnym Domu 
Nauczyciela w Uszwi. Inwestycję oszacowaną na kwotę 
ponad 2 tys. zł wykonała Firma Pagen.

***
30 marca br. na posiedzeniu Rada Gminy Gnojnik 

przyznała dotację dla OSP Biesiadki w wysokości ponad 1 
tys. zł na zakup umundurowania wyjściowego strażaków.

***
Od marca br. Urząd Gminy Gnojnik prowadzi akcję 

wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe, umoż-
liwiające zdalny odczyt. Pracownicy Urzędu odwiedzili 

domy prywatne w Biesiadkach, Żerkowie, Lewnio-
wej. Do początku maja potrwa zaś wymiana urządzeń 
w Gnojniku, a w następnych miesiącach nowe wodomie-
rze trafią do domów w Gosprzydowej, Uszwi i Zawadzie 
Uszewskiej. 

***
Jak co roku początek wiosny oznacza również start 

sezonu sportowo-rekreacyjnego na kompleksie boisk 
sportowych Orlik w Uszwi. W bieżącym roku funkcję 
animatora ponownie pełni Wojciech Kukla, który czu-
wa nad organizacją zajęć na obiekcie. Bieżący harmo-
nogram funkcjonowania Orlika dostępny jest na stronie 
www.gnojnik.pl, zaś rezerwacji terminów można do-
konywać u animatora pod numerem tel. 515 456 106. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Gnojnik, 
pragnących aktywnie i zdrowo spędzać swój wolny czas. 

GNOJNIK

22 lutego-5 marca – 41. Mistrzostwa Świata w nar-
ciarstwie klasycznym w fińskim Lahti. Klasyfikację me-
dalową wygrała reprezentacja Norwegii, która zdobyła 
siedem złotych medali. O jeden krążek więcej wyprzedzi-
ła Niemców oraz o pięć Rosjan. Dla Polski medale zdo-
byli skoczkowie narciarscy – drużynowe złoto w składzie: 
Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. In-
dywidualny brąz na dużej skoczni wywalczył P. Żyła.

22 marca – zamach na terenie Mostu Westminster-
skiego w Londynie, w pobliżu brytyjskiego parlamentu. 
Zginęło 6 osób, a 29 zostało rannych.

26 marca – zakończył się 38. sezon Pucharu Świata 
mężczyzn w skokach narciarskich. Kryształową kulę za 
wygranie klasyfikacji generalnej w skokach i w lotach 
zdobył Austriak Stefan Kraft. Reprezentacja Polski się-
gnęła po Puchar Narodów. 

7 kwietnia – na rozkaz prezydenta USA Donalda 
Trumpa, siły zbrojne USA dokonały ataku na bazę lot-
nictwa syryjskiego z użyciem 59 pocisków samosteru-
jących Tomahawk. Była to odpowiedź na atak bronią 

chemiczną na opanowane przez rebeliantów miasto, 
o który Waszyngton oskarżył prezydenta Syrii Asada.

Zmarli: 
15 marca – Wojciech Młynarski – polski poeta, 

reżyser i piosenkarz (ur. 1941),
18 marca – Chuck Berry – amerykański muzyk, 

kompozytor, wokalista, gitarzysta (ur. 1926),
20 marca – David Rockefeller – amerykański przed-

siębiorca, finansista, filantrop (ur. 1915),
25 marca – Paweł Zarzeczny – polski dziennikarz 

sportowy (ur. 1961),
6 kwietnia – Jerzy Vetulani – polski psychofarma-

kolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrod-
niczych (ur. 1936),

15 kwietnia – Emma Morano – włoska superstulat-
ka, najstarsza osoba na świecie (ur. 1899),

21 kwietnia – Magdalena Abakanowicz, polska 
rzeźbiarka (ur. 1930),

22 kwietnia – Witold Pyrkosz, polski aktor teatralny 
i filmowy (ur. 1926).

źródło opracowania: https://pl.wikipedia.org/wiki/2017

Kalendarium
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