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Niech Ci będzie co dzień jasna Twoja droga!
Chociaż niesie czasem radość, czasem trud,
Niech prowadzi Cię najprościej, aż do Boga!
On Ci miłość da i ześle łask Swych w bród!
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Niech Ci będzie co dzień jasna Twoja droga!
Chociaż niesie czasem radość, czasem trud,
Niech prowadzi Cię najprościej, aż do Boga!
On Ci miłość da i ześle łask Swych w bród!
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Nie ulega wątpliwości, że Gmina Gnojnik od kilku 
lat zaczyna specjalizować się w usługach świadczonych 
osobom starszym. Mowa tu nie tylko o fachowej opiece 
medycznej i bytowej gwarantowanej przez funkcjonujące 
na terenie naszej gminy placówki (ośrodek rehabilitacyj-
no-wczasowy, dom opieki rodzinnej czy dom spokojnej 
starości), ale również o działaniach miękkich, aktywi-
zujących seniorów kulturalnie, sportowo, rekreacyjnie 
i społecznie, podejmowanych przez ośrodki kultury czy 
organizacje pozarządowe.

Kolejnym ważnym działaniem wpisującym się w pro-
senioralną politykę Gminy Gnojnik będzie powstanie 
Klubu Seniora+ w Lewniowej. Gmina Gnojnik pozyska-
ła na ten cel środki w ramach programu wieloletniego 
Senior+ na lata 2015-2020. Przewiduje się, że inwestycja 
będzie kosztować ponad 280 tys. zł, z czego 150 tys. zł 
pokryte zostanie z dotacji przyznanej przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W chwili obecnej 
trwa zbieranie ofert przetargowych na remont pomiesz-
czeń Domu Strażaka w Lewniowej, gdzie ma być zlo-
kalizowany Klub Seniora. W ramach prac zaplanowano 
dostosowanie obiektu do potrzeb osób starszych, a także 
niepełnosprawnych. Sam klub obejmował będzie po-
mieszczenie ogólnodostępne, wyposażone w stoły i krze-
sła – pełniące funkcję sali spotkań, w pełni urządzone 

Droga krajowa nr 75 relacji Brzesko-Nowy Sącz 
przecina naszą gminę na pół, przebiegając przez centrum 
administracyjno-społeczne Gnojnika. Nie ulega wąt-
pliwości, że trasa ta ma istotne znaczenie dla tej części 
Polski, ale niesie również wiele negatywnych skutków 
dla mieszkańców. Dlatego tak trudną stała się kwestia 
przebudowy (lub budowy) krajówki, nie tylko dla gminy 
Gnojnik, ale i dla pozostałych zainteresowanych gmin.

W chwili obecnej, jak pisemnie poinformowała Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwają dal-
sze prace projektowe nad planowanym przebiegiem drogi, 
który winien uwzględniać uwagi zgłaszane przez Urząd 
Gminy oraz mieszkańców w wyniku przeprowadzonych 
w kwietniu konsultacji. Rada Gminy w Gnojniku nega-
tywnie zaopiniowała wszystkie pięć propozycji projektan-
ta, czego efektem było zaproponowanie racjonalniejszych 
oraz oszczędniejszych – w opinii włodarzy gminy – roz-
wiązań. Przede wszystkim rozwiązania te nie spowodują 

Z myślą o seniorach

Jak potoczą się losy drogi krajowej?

zaplecze kuchenne, łazienkę oraz wydzielone miejsce, 
pełniące funkcję szatni dla seniorów. W placówce zor-
ganizowane będzie również pomieszczenie klubowe wy-
posażone w sprzęt RTV, laptop, regały i witryny. Eki-
pa remontowa wykona takie prace jak, między innymi: 
szpachlowanie i malowanie ścian, remont posadzek, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana 
oświetlenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
Klub ruszy na początku 2018 roku.

Kto będzie mógł zapisać się do Klubu Seniora+? 
Założoną w projekcie piętnastoosobową grupę utwo-
rzyć mają osoby w wieku powyżej 60 lat, nieaktywne 
zawodowo, mieszkające na terenie gminy Gnojnik. Dla 
zapewnienia funkcjonowania Klubu Senior+ w 2018 r. 
zostanie zatrudniony pracownik.

Cieszę się, że seniorzy znajdują dla siebie coraz wię-
cej miejsca w życiu naszego społeczeństwa. Przypomnę 
jedynie, że już od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje 
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus”, czy Klub Seniora 
„Wrzos”. Również inne gminne stowarzyszenia są otwar-
te na osoby starsze. Wspomnieć tu należy między innymi 
o działaniach organizacji z Biesiadek, Uszwi czy Zawady 
Uszewskiej. Zarówno ja, jak i radni czy lokalni aktywiści 
wychodzimy z założenia, że należy inwestować nie tyl-
ko w przyszłe pokolenia, ale również w grupy społeczne, 
którym zawdzięczamy kształt naszej dzisiejszej rzeczy-
wistości.     Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik

Drodzy Czytelnicy, pogoda 
wciąż nas zaskakuje, ale nawet 
ulewne deszcze nie przeszkadza-
ją w działaniu. Zachęcam więc 
do zapoznania się z projektami 
i wydarzeniami, dedykowanymi 

mieszkańcom naszej gminy. O atrakcje dla wszystkich 
pokoleń dbają tak liczne organizacje pozarządowe, jak 
i instytucje – warto się z nimi zapoznać. A już wkrótce 
czeka nas wielki dzień – Święto Gminy Gnojnik! Tym 
razem gwiazdą wieczoru bedzie kabaret „Nowaki”, który 
znany jest z rozbawiania do łez ogólnopolskiej widow-
ni. Polecam więc lekturę niniejszego numeru „Wieści 
Gminnych”!

Ewa Świerczek, Red. naczelny 

Od redaktora

wywłaszczeń mieszkańców, a także – w związku z wy-
prowadzeniem trasy drogi na obrzeża gminy – nie będą 
dzielić miejscowości na pół i „wcinać się” w gęstą zabu-
dowę mieszkalną, instytucjonalną oraz gospodarczą. Jed-
na koncepcja prowadziłaby zachodnimi terenami naszej 
gminy: od Okocimia, przez Uszew, Gnojnik i Gosprzydo-
wą w kierunku gminy Czchów i Iwkowa (blisko grani-
cy z gminą Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana), druga 
wschodnimi obrzeżami: od Okocimia, przez pogranicze 
Uszwi i Zawady Uszewskiej w kierunku Biesiadek, potem 
blisko potoku, na Lewniową i dalej na południe. Sama idea 
przebudowy bądź budowy drogi jest w naszym lokalnym 
społeczeństwie, jak najbardziej akceptowalna, również 
w związku z prognozami dwukrotnego zwiększenia natę-
żenia ruchu na tej trasie w najbliższym okresie. Obecnie-
czekamy na nowe warianty przebiegu drogi, a do końca 
września powinna zapaść decyzja o wyborze dwóch wa-
riantów.         Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik
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Tradycyjnie, czerwiec wieńczy uroczysta Sesja Rady 
Gminy Gnojnik, podczas której wójt gminy nagradza 
uzdolnionych uczniów, wybitnych sportowców oraz ak-
tywnych przedstawicieli świata kultury. To doniosłe wy-
darzenie w tym roku miało miejsce 19 czerwca w sali 
gimnastycznej Lewniowej. Wśród gości podejmowanych 
przez wójta, radnych oraz gospodarza – Dyrektora Szko-
ły Zbigniewa Stanuszka znaleźli się: Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia poseł Józefa Szczurek-Żelaz-
ko, poseł Urszula Rusecka, Przewodnicząca Rady Banku 
Żywności w Krakowie Beata Ciepła, Starosta Brzeski 
Andrzej Potępa, Komendant Powiatowy Policji w Brze-
sku Mirosław Moryl, Komendant Państwowej Straży Po-
żarnej w Brzesku Piotr Strojny oraz Komendant Policji 
w Czchowie Piotr Wójciak. W sali zasiedli również rad-
ni gminni, radni powiatowi, pracownicy Urzędu Gminy 
w Gnojniku, dyrektorzy placówek oświatowych, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrek-
tor Centrum Kultury.

Po powitaniu zebranych gości, Przewodniczący Rady 
Gminy Gnojnik Janusz Zych zwrócił się do głównych 
bohaterów uroczystości – uczniów, sportowców, przed-
stawicieli świata kultury, dziękując im za liczne przyby-
cie oraz ciężką pracę w minionym 2016 roku. Przewod-
niczący powitał także laureatów Gminnego Konkursu 
Ekologicznego „Zbieramy zużyte baterie” oraz właści-
cieli lokalnych firm, do których miały zostać skierowane 
podziękowania za wolontaryjną pomoc w realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Po przemówieniach Wójta Gminy Gnojnik Sławomira 
Paterka, Minister Józefy Szczurek-Żelazko, poseł Urszu-
li Ruseckiej oraz Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy, 
przystąpiono do wręczania nagród. Jako pierwszych uho-
norowano 12 uzdolnionych uczniów z każdej placówki 
oświatowej. Osoby te wyróżniają się nie tylko wysokimi 
wynikami w nauce, ale także pracowitością, sumienno-
ścią w wypełnianiu obowiązków szkolnych oraz zaanga-
żowaniem w życie szkoły, a nawet lokalnej społeczności. 
Uczniom oraz ich rodzicom gratulowała również poseł 
Józefa Szczurek-Żelazko, przekazując okolicznościowe 
listy gratulacyjne. A oto lista nagrodzonych uczniów:
Radosław Hebda – najlepszy uczeń Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Biesiadkach,
Katarzyna Kuc i Tomasz Zapiór – najlepsi uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku,
Gabriela Kozdrój – najlepsza uczennica Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Gosprzydowej,
Magdalena Gagatek i Patryk Wójtowicz – najlepsi 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewniowej,
Gabriela Osada i Emilia Jarzmik – najlepsze uczennice 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi,
Jolanta Śliwa i Arkadiusz Hebda – najlepsi uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Gnojniku,
Julita Pasek – najlepsza uczennica Publicznego Gimna-
zjum w Lewniowej,
Kornelia Warkocz – najlepsza uczennica Publicznego 
Gimnazjum w Uszwi,

Uroczyście w Lewniowej
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim sty-

pendystom. Życzymy Wam wielu sukcesów i osiągnięć 
w dalszej nauce. Dzięki swojej postawie przydawaliście 
dumy szkołom oraz całej społeczności gminy Gnojnik.

Kolejno przystąpiono do wręczenia nagród Wójta 
Gminy Gnojnik w dziedzinie sportu za wysokie wyniki 
uzyskane w 2016 roku. Już po raz czwarty takie wyróż-
nienie zdobył Konrad Stanuszek z Lewniowej. Do naj-
ważniejszych osiągnięć Konrada w 2016 roku zaliczyć 
należy: I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski, 
III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski oraz 
sukcesy na arenie międzynarodowej.

Pierwszy raz wyróżnienie przyznano Klaudii Fitrzyk 
z Gosprzydowej za wysokie wyniki sportowe w katego-
rii boks. W minionym roku Klaudia zdobyła I miejsce 
w Mistrzostwach Małopolski oraz II miejsce w XV Mi-
strzostwach Polski Juniorek.

Nagrodę Wójta Gminy Gnojnik za wysokie wyni-
ki sportowe w kategorii taniec nowoczesny przyzna-
no grupie cheerleaders „Piratki”, działającej w ramach 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Max-Sport” w Gnoj-
niku. W 2016 roku „Piratki” wywalczyły III miejsca 
w Grand Prix Polski Grup Cheerleaders w Krakowie, co 
uznać należy za ogromny sukces.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym. Życzymy Wam kolejnych sukcesów oraz niega-
snącej wiary we własne możliwości.

Wraz z uczniami i sportowcami gratulacje odbiera-
li ich rodzice: Barbara i Józef Hebdowie, Anna i Marek 
Kucowie, Agata i Paweł Zapiórowie, Dorota i Wojciech 
Kozdrójowie, Jolanta i Mariusz Gagatkowie, Katarzyna 
i Stanisław Wójtowiczowie, Monika i Grzegorz Jarzmi-
kowie, Krystyna i Paweł Osadowie, Barbara Pawełek-Śli-
wa i Marek Śliwa, Joanna i Mirosław Paskowie, Grażyna 
i Henryk Warkoczowie, Anna i Zbigniew Stanuszkowie, 
Wiesława i Michał Fitrzykowie.

Dziękujemy rodzicom stypendystów oraz sportowców 
za trud włożony w proces wychowawczy, za przekazy-
wane wartości, wiedzę i doświadczenie życiowe, dzięki 
którym Państwa dzieci mogą się rozwijać i z odwagę po-
dejmować kolejne wyzwania.

Następnie przewodniczący Rady Gminy zaprosił 
po odbiór nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, dwa zespoły: grupę 
kolędniczą „Gnojniczanie” z Gnojnika oraz Klub Seniora 
„Wrzos”. Grupa kolędnicza funkcjonuje od 11 lat, uboga-
cając życie kulturalne wsi oraz gminy, a także promując 
nasz region na arenie ogólnopolskiej. „Gnojniczanie” po-
szczycić się mogą wieloma sukcesami, takimi jak: dwu-
krotnie I miejsce oraz dwukrotnie II miejsce w Małopol-
skim Przeglądzie Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiaz-
dę” w Lipnicy Murowanej; dwukrotnie wyróżnienie, raz 
II miejsce i raz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Klub Seniora „Wrzos” z Gnojnika działa pod skrzy-
dłami Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Potrzebują-
cym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna 
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Dłoń”, prowadzonego przez Ewę Cierniak-Lambert. Klub 
promuje gminę Gnojnik jako miejsce przyjazne dla osób 
starszych. Grupa śpiewacza działająca w ramach Klu-
bu ma również na swoim koncie kilka sukcesów, m.in. 
wygraną w konkursie piosenek dożynkowych i kolęd 
ogłoszonym przez Radio RDN Małopolska oraz wyda-
nie dwóch płyt, m.in. z utworami biesiadnymi. „Wrzos” 
zaprezentował swoje moż-
liwości podczas krótkiego 
występu, nagrodzonego 
gromkimi brawami.

Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy laureatom 
oraz dziękujemy za Wasz 
wkład pracy, energii i cza-
su w rozkwit życia kultu-
ralnego gminy Gnojnik. 
Życzymy, aby kolejne lata 
pracy obfitowały w sukce-
sy oraz przepełnione były 
szczerą radością, niega-
snącą energią, pomysło-
wością oraz satysfakcją ze 
wspólnego tworzenia.

Po raz pierwszy pod-
czas uroczystej sesji 
Rady Gminy nastąpiło 
także wręczenie nagród 
w Gminnym Konkursie 
Ekologicznym „Zbiera-
my zużyte baterie”, który 
stanowi już kilkuletnią 
tradycję Gminy Gnojnik. 
Każda szkoła wyłoniła 
trzy osoby, które w ciągu 
roku szkolnego 2016/2017 
uzbierały najwięcej zu-
żytych baterii. A oto lista 
zwycięzców:
Publiczne Przedszkole 
w Biesiadkach: 1. Ksawery 
Myszka, 2. Daria Koniarz, 
3. Martyna Szot,
Publiczne Przedszkole 
w Gnojniku: 1. Mateusz 
Klęk, 2. Liliana Wąs, 
3. Oskar Konstanty,
Publiczne Przedszkole w Lewniowej: 1. Kacper Sowa, 
2. Bartosz Lisowski, 3. Amelia Kaczmarczyk,
Publiczne Przedszkole w Uszwi: 1. Hubert Świerad, 
2. Nikodem Rams, 3. Hubert Golec,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach: 1. Eryk 
Sapała, 2. Dominik Biel, 3. Emilia Hawryłko,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku: 1. Julia 
Ruszaj, 2. Kinga Bryniak, 3. Aleksandra Jarosz,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej: 
1. Karolina Kopeć, 2. Mateusz Kopeć, 3. Julia Serafin,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej: 1. Karol 
Klimek, 2. Klaudia Niedziocha, 3. Maksymilian Lisowski,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi: 1. Kornelia 

Rzewuska, 2. Emilia Kaczmarczyk, 3. Jan Kowalczyk, 
Publiczne Gimnazjum w Uszwi: 1. Marlena Malaga, 
2. Daniel Tasior.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy nagrodzonym 
uczniom, ale i wszystkim pozostałym uczestnikom kon-
kursu za proekologiczną postawę.

Końcowy akcent sesji stanowiło podsumowanie Pro-
gramu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-
2020 PO PŻ w Gminie 
Gnojnik. Program ten, we 
współpracy z Bankiem 
Żywności,  rea l izowa ł 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gnojniku. 
Pomoc tak wielu potrze-
bującym osobom przez 
wyżej wymienione insty-
tucje nie byłaby możliwa 
bez pomocy wolontaryjnej 
wielu ludzi – właścicieli 
lokalnych firm, sołtysów 
oraz pracowników Urzędu 
Gminy w Gnojniku. Po-
dziękowania przekazała 
Beata Ciepła – Przewod-
nicząca Rady Banku Żyw-
ności w Krakowie. Za po-
moc w organizacji dystry-
bucji żywności listy gratu-
lacyjne otrzymali: Artur 
Seniuk – sołtys Lewnio-
wej, Leszek Ząbkowski 
– kierownik Referatu In-
westycji i Drogownictwa 
w UG Gnojnik oraz Syl-
wester Pabian – pracow-
nik Referatu Inwestycji 
i Drogownictwa w UG 
Gnojnik. Podziękowania 
za nieodpłatne udzielenie 
sprzętu oraz pomoc pra-
cowników przekazano na 
ręce: Marii i Krzysztofa 
Wójsów – właścicieli fir-
my „Novum V”, Domini-
ka Chamioło i Mirosława 

Nowaka – właścicieli firmy „Pagen”, Bogumiły Myszki 
– właścicielki firmy „Trans-Bet”, Mieczysława Hebdy 
– właściciela firmy „Megamot”, Henryka Konstantego, 
Stanisława Konstantego, Mirosława Zycha – właścicie-
li firmy „Hemist” w Gnojniku, Andrzeja Zelka – wła-
ściciela firmy „Auto-Zelek” w Lewniowej. Nieodpłatny 
transport zapewnili: Angelica i Piotr Czyżyccy – właści-
ciele firmy „CMC Centrum Motoryzacji” w Gnojniku 
oraz Andrzej Dudek – właściciel firmy „Max-Trans Du-
dek” w Gnojniku, natomiast lokal na rozładunek towaru 
udostępnił Kazimierz Święch – prezes OSP Gnojnik.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik
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uczniowskie i w ich ramach przeprowadzono Europej-
ski Dzień Języków. Zadanie uczniów polegało na przy-
gotowaniu wystroju sali lekcyjnej na temat danego kraju 
europejskiego oraz przedstawienie postaci charaktery-
stycznej dla tego państwa. Na wniosek uczniów przepro-
wadzono także turniej piłki nożnej z okazji Dnia Chło-
paka. Następnym działaniem był wyjazd do schroniska 
dla zwierząt w Borku, poprzedzony zbiórką karmy. Pod-
czas spotkania z behawiorystą młodzież poznała zasady 
funkcjonowania schroniska, adopcji psów i kotów oraz 
pracy wolontariusza. Gimnazjaliści mieli możliwość wy-
prowadzania zwierzaków na spacer. Uczniowie byli rów-
nież pomysłodawcami językowej poczty walentynkowej, 
w ramach której przygotowali kartki walentynkowe w ję-
zyku niemieckim i angielskim. Młodzież zaangażowana 
w realizację projektu włączyła się w ogólnopolską ak-
cję „Marzycielska Poczta”, polegającą na przygotowaniu 
kartek i listów do chorego dziecka, aby spełnić jego ma-
rzenie. Do Wiktorii wysłano piękne, własnoręcznie wy-
konane pocztówki ze zdjęciami i życzeniami. Do finału 
programu zakwalifikowano 10 szkół, którym zaliczono 
zrealizowanie wszystkich założeń projektu i przyznano 
certyfikat ,,Schule im Wandel – Zmieniająca się szko-
ła”. Największe emocje były jednak 13 czerwca, kiedy 
w czasie spotkania w Instytucie Goethego w Krakowie 
mieli być oficjalnie ogłoszeni zwycięzcy tegorocznej 
edycji programu. Wśród 10 zakwalifikowanych szkół do-
minowały te z dużych miast Polski, takich jak Warsza-
wa czy Łódź i tym większy jest nasz sukces, bo okazało 
się, że nasze wiejskie, niewielkie gimnazjum pokonało 
wszystkich rywali i stanęliśmy na podium, jako zwycięz-
cy. 1 miejsce potwierdzone szklanym certyfikatem, któ-
ry będzie zdobił ściany naszej szkoły jest dla nas dużym 
sukcesem. Jako nagrodę otrzymaliśmy także 4 000 zł na 
zakup pomocy dydaktycznych lub sprzętu, więc jest się 
z czego cieszyć. 

Joanna Olchawa, Małgorzata Wawryka

Ogólnopolski sukces Gimnazjum w Gnojniku
1 września 2016 r. społeczność Publicznego Gimna-

zjum w Gnojniku przystąpiła do ogólnopolskiego pro-
gramu ,,Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła”, pi-
lotowanego przez Instytut Goethego w Warszawie, który 
trwał do 31 maja 2017 r. W ramach realizacji przedsię-
wzięcia należało wykonać szereg działań w określonych 
obszarach: inicjatywa uczniowska, otwarcie szkoły na 
zewnątrz, projekt edukacyjny z języka niemieckiego, 
metoda „Lernen durch Lehren”, prowadzenie zajęć w ję-
zyku niemieckim i angielskim, nauczanie bilingwalne 
(eksperymentowanie z metodą CLIL), projekt między-
przedmiotowy oraz lekcje otwarte. Był to rok inten-
sywnej pracy i można powiedzieć, że wiele się działo. 
Gimnazjaliści zrealizowali projekt edukacyjny, którego 
celem było opracowanie wycieczki do Drezna i oczy-
wiście jej organizacja. Działanie zwieńczono dwudnio-
wym pobytem w Niemczech, gdzie młodzież zwiedziła 
m.in. Kościół Najświętszej Marii Panny, operę Sempera, 
Zwinger, Katedrę Świętej Trójcy oraz zobaczyła Saksoń-
ską Szwajcarię. Uczniowie przygotowali także 30 lekcji 
z j. niemieckiego i j. angielskiego, które samodzielnie 
prowadzili, co było dla nich dużym wyzwaniem, gdyż 
wcześniej mieli przygotować konspekt zajęć. Okaza-
ło się, że doskonale sprawdzili się w roli nauczycieli, 
ale przede wszystkim znacznie pogłębili swoją wiedzę 
i nabyli nowe umiejętności. Odbywały się także lekcje 
otwarte prowadzone przez niektórych nauczycieli oraz 
cykl lekcji metodą zintegrowanego nauczania przedmio-
towo-językowego (metoda CLIL) – lekcje matematyki 
czy biologii w języku angielskim czy muzyki w języku 
niemieckim. Ważnym elementem projektu było otwarcie 
szkoły na zewnątrz i to zadanie też zostało zrealizowa-
ne. Członkowie koła teatralnego przygotowali „Jasełka 
na wesoło”, które zaprezentowano społeczności lokal-
nej w Domu Strażaka w Gnojniku w czasie ,,Spotkania 
z kolędą”. W marcu w Regionalnym Centrum Kultural-
no- Bibliotecznym w Brzesku i Publicznym Przedszko-
lu w Gnojniku przedstawiono spektakl o charakterze 
profilaktycznym pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”, 
a w czerwcu „Smerfy”. Włączono się także do współ-
pracy z Młodzieżową Radą Gminy Gnojnik, której 
członkami są także uczniowie naszej szkoły. Wspólnie 
zorganizowano dyskotekę andrzejkową, w czasie której 
odbył się konkurs na najlepszą grupę czarowników oraz 
tradycyjne wróżby. Do wspólnej zabawy zaproszono 
młodzież z Gimnazjów w Uszwi i Lewniowej. Zrealizo-
wano także dwa projekty międzyprzedmiotowe. Pierw-
szy dotyczył potraw charakterystycznych dla kuchni pol-
skiej, niemieckiej i angielskiej. Uczniowie przygotowali 
samodzielnie książkę kucharską z przepisami lokalnych 
potraw. Z kolei drugi pt.: „Co przyciąga turystów do 
Krempnej i okolic?” miał charakter przyrodniczo-histo-
ryczno-kulturowy z uwzględnieniem aktywności fizycz-
nej. Aby móc udzielić odpowiedzi na pytanie projektowe, 
zorganizowano wycieczkę, w czasie której bliżej pozna-
no kulturę Łemków – jednej z mniejszości etnicznych. 
Kolejnym punktem do zrealizowania były inicjatywy 

Laury za niemieckojęzyczny projekt
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Zwycięska drużyna otrzymała puchar z rąk przewod-
niczącego MRG Patryka Bobra, a wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni dyplomami oraz gromkimi brawami 
za świetną grę piłkarską i niemałe emocje, których do-
starczyli kibicom. 

Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na 
leczenie i rehabilitację Pauliny Zając z Gnojnika. Datki 
złożone do puszek przez uczestników turnieju oraz wi-
dzów wyniosły 1516 zł. Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim uczestnikom 
i kibicom, którzy 
otworzyl i  swo-
je serca i wsparli 
finansowo nasze 
przedsięwzięc ie 
w myśl słów Jana 
Pawła II: ,,Człowiek 
jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. 

Z przykrością jednak musimy stwierdzić, że czujemy 
rozczarowanie z powodu niewielkiego zainteresowania 
społeczności lokalnej tym wydarzeniem, gdyż z terenu 
gminy w turnieju udział wzięła tylko zwycięska drużyna 
z Uszwi, a pozostali uczestnicy przybyli z innych gmin, 
za co jesteśmy im jeszcze bardziej wdzięczni, bo już ko-
lejny rok nas nie zawiedli.

Małgorzata Wawryka

Turniej charytatywny

Wspólna gra, śpiew i zabawa to rodziny jest podstawa

17 czerwca 2017 r. na Orliku w Uszwi odbył się cha-
rytatywny turniej piłki nożnej, zorganizowany przez 
Młodzieżową Radę Gminy Gnojnik. Zgłoszone druży-
ny przybyły w sobotę na miejsce zbiórki i o 8.30 roz-
począł się turniej. Pogoda nie sprzyjała sportowcom, ale 
rozgrzewał ich duch rywalizacji i cel, który przyświecał 
całej imprezie, czy-
li zebranie środ-
ków finansowych 
na leczenie i reha-
bilitacje Pauliny 
Zając z Gnojnika. 
Swoją obecnością 
zaszczycił nas tak-
że wójt Sławomir 
Paterek. W turnie-
ju udział wzięło 
11 drużyn, które 
odpowiedziały na 
apel Młodzieżowej 
Rady Gminy i postanowiły wesprzeć tak szczytny cel. 
Zostały one podzielone na trzy grupy, a w efekcie wyło-
niono spośród nich cztery najlepsze, które w kolejnej fa-
zie rozgrywek rywalizowały o tytuł zwycięzcy. Końcowa 
klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce – LKS Uszew
2 miejsce – BezNazwy
3 miejsce – Agata W Meble

Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew” zrealizowało 
kolejny projekt współfinansowany przez Gminę Gnoj-
nik pod nazwą „Wspólna gra, 
śpiew i zabawa to rodziny jest 
podstawa.” Cele zadania to: 
integracja młodego pokole-
nia ze starszym poprzez gry 
i zabawy, pokazanie młodym 
ludziom alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu, po-
znawanie i przypominanie 
o starych grach i zabawach 
naszych rodziców i dziadków 
oraz rozwijanie zdolności wo-
kalnych i manualnych.

Pierwsze zajęcia zgroma-
dziły w sali Domu Strażaka 
wszystkich zainteresowanych 
doskonaleniem swoich talen-
tów plastycznych. Uczestnicy wykonali piękne flakony, 
słoje i pojemniczki zdobione ciekawą sztuką decoupa-
gu. Kolejne spotkanie było frajdą dla najmłodszych, ale 
i starsi włączyli się do zabawy, które niezwykle interesu-
jąco prowadziła animatorka z firmy „Animek”.

Zorganizowano także warsztaty z muzykiem, które 

Futbolowi dobroczyńcy

przeprowadził Jakub Tota i spotkanie z pedagogiem na 
temat budowania więzi i relacji między starszym i młod-

szym pokoleniem przygotowa-
ne przez Zofię Zięć.

W niedzielę 4 czerwca na 
kompleksie sportowym „Or-
lik” w Uszwi odbył się Festyn 
Rodzinny, który był finałem 
realizacji projektu.

Zorganizowano wiele za-
baw, konkursów sportowych 
i ciekawych występów arty-
stycznych dzieciaków ze szkoły 
podstawowej. Wszyscy zebrani 
mogli skosztować kiełbaski 
z grilla przygotowanej przez 
członków stowarzyszenia. 

Serdecznie dziękujemy 
pani dyrektor, wychowawcom 

ze Szkoły Podstawowej w Uszwi i ich podopiecznym za 
przygotowanie pięknej dekoracji oraz interesującej części 
artystycznej.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i wspa-
niałą zabawę.

Zarząd Stowarzyszenia

Twarzowe malowanki dla Krysi, Zosi i Hanki
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Posmak Azji w gminie Gnojnik
Nadchodzący sezon wakacyjny zmotywował człon-

ków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Biesiadki do zorgani-
zowania niezwykłej lekcji geografii. Poprowadzenie ta-
kich zajęć powierzono podróżnikowi, pisarzowi i dzien-
nikarzowi – Andrzejowi Mellerowi.

Niezwyk le 
sy mpa t ycz ny 
globtroter przy-
był do Biesiadek 
w Dzień Dziec-
ka na zaprosze-
nie Stowarzy-
szenia „Tradycja 
i  rozwój”, by 
zaprezentować 
zebranym swoją 
najnowszą, trze-
cią już, książkę 
pt. „Czołem, nie 
ma hien” i opo-
wiedzieć o życiu 
w Azji. Przed-
stawił także niezwykłe 
fotografie, prezentujące 
urodę Wietnamu, gdzie 
wraz z żoną spędził 
ostatnie 3 lata.

Życie w kraju o kul-
turze zupełnie innej niż 
europejska zmusiło go 
do przewartościowania 
wielu kwestii, a jedno-
cześnie stało się terapią 
po wojennej traumie, 
której doświadczył 
jako korespondent wo-
jenny (m.in. w Afga-
nistanie). Skąpany 
w słońcu Wietnam 
stał się dla niego 
dr ugim domem. 
Zresztą, kiedy za-
pytałyśmy, jak to 
możliwe, że war-
szawianin jest tak 
bezpośredni i przy-
stępny, odpowiedział 
ze śmiechem: „Ja nie 
jestem z Warszawy, 
jestem z Mui Ne” 
(wietnamska wioska 
o przepięknej pla-
ży). Z wielkim sen-
tymentem a zarazem 
wesołością opowiadał więc o niezrozumiałych dla nas 
zwyczajach Wietnamczyków: o ciągłym paradowaniu 
w kasku motocyklowym, o piżamach, jako ulubionym 

stroju, w którym wychodzi się z domu, o wierze w duchy 
i grzebaniu zmarłych w ogródkach.

Apetyczne dania, prezentowane na zdjęciach, wywo-
ływały burczenie w brzuchach lokalnych miłośników 

podróży. Wszystkim jed-
nak apetyt minął na wieść, 
że w Wietnamie zjada się 
wszystko, co się da: psy, 
koty, krokodyle, strusie.

Po tej niezwykle cieka-
wej prezentacji, nadszedł 
czas na autografy. Dzieci, 
złaknione zabawy, ustawi-
ły się do malowania bu-
ziek, a sprytne dziewczy-
ny Ania i Monika wręcza-
ły im balony poskręcane 
w różne kształty. Wyda-
rzenie uświetnił występ 
chórku dziecięcego pro-

wadzonego przez 
instruktor Świe-
tlicy Wiejskiej 
w Biesiadkach 
Ewę Strzesak.

Dużą  popu-
larnością cieszył 
się  także stół , 
zastawiony pysz-
nościami, przygo-
towanymi przez 
niezawodne panie 
z Koła Gospodyń 
Wiejskich.

W y r a z y 
wdzięczności za 
ogrom bezpłatnej 
pracy kierujemy 
do wszystkich, któ-

rzy przyczynili się do 
przebiegu spotkania.

A Ciebie, droga, nie-
zawodna Publiczności, 
zapraszamy do dalsze-
go poznawania z nami 
świata... Już wkrótce 
wyruszamy w fascy-
nujące miejsca.

Organ izatorzy 
dziękują Wójtowi 
Gminy za wsparcie 
finansowe przed-

sięwzięcia. Wydarze-
nie zostało zorganizowane w ramach projektu „Z przy-
jemnością poznamy świat”, współfinansowanego przez 
Urząd Gminy Gnojnik.

Ewelina Bednarowska
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Wielkie święto dzieci w Gnojniku
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
                                                          Jan Paweł II
W niedzielę 4 czerwca przestrzeń obiektów rekre-

acyjno-sportowych w Gnojniku zamieniła się w wielki 
plac zabaw, rekreacji i atrakcji! Już po raz czwarty Sto-
warzyszenie „Gnojnik mam na myśli” zorganizowało 
plenerową imprezę adresowaną do rodzin z dziećmi. 

Z całą pewnością te dzieci, które wraz z rodzinami 
w tym dniu przybyły do tutej-
szego parku, zaznały ruchu, 
zabawy no i oczywiście ra-
dości. O dobre nastroje dba-
ła grupa animatorów, która 
przez kilka godzin prowadziła 
konkursy, pozwalała cieszyć 
się widokiem ogromnych ba-
niek mydlanych i kolorowych 
balonów, malowała dziecię-
ce buzie w fantazyjne wzory 
i serwowała przeboje, w rytm 
których wesoło podskakiwały 
nie tylko kolory chusty Klan-
zy a Disnejowskie postacie 
Daisy i pluszowego Misia ca-
łym swoim urokiem zachęca-
ły do aktywnej zabawy.

W tym roku gościnnie na 
scenie wystąpili młodzi ar-
tyści, ubogacając niedzielne 
popołudnie. Dziecięcy ze-
spół taneczny „Szkraby” pod 
czujnym okiem Marii Bober 
zachwycał widownię swoimi 
umiejętnościami. Artyści 
okazali się być profesjona-
listami, którym nic nie jest 
w stanie zakłócić występu, 
nawet deszcz. Natomiast dzieci z klasy II b PSP w Gnoj-
niku zaprezentowały swoje talenty wokalno-aktorskie, 
ich opiekunowie Maria Nastałek oraz Izabela Linca bez 
wątpienia mogły być dumne z występu swoich wycho-
wanków, którzy na ten dzień przygotowali „Czerwonego 
Kapturka”. Zarówno „Szkraby”, jak i młodzi aktorzy ze-
brali od publiczności gromkie brawa.  

Punktem kulminacyjnym imprezy było rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego pt. „Rodzina, sport i ja w po-
wiecie brzeskim”. Z prac, które zgłoszono do konkursu, 
jury z trudem wyłoniło najlepsze. Wszystkie dzieła były 
wykonane starannie i pomysłowo, wszystkie sugestywnie 
przekonywały do rodzinnego dbania o formę, dlatego też 
wszyscy autorzy zostali nagrodzeni. Prace były oceniane 
w trzech kategoriach wiekowych a laureatami zostali: 
w kategorii przedszkola: 
I miejsce: Liliana Mazurek oraz Agata Świerczek,
II miejsce: Marysia Grońska oraz Kacper Sowa,

III Miejsce: Karol Strzesak oraz Wiktoria Wiśniowska,
w kategorii szkoła podstawowa klasy I-III:
I miejsce: Wiktoria Chiniewicz, Marcelina Stańczyk 
oraz Wiktoria Gałęziowska,
II miejsce: Kordian Babraj oraz Nikola Sacha,
III miejsce: Gabriela Górak, Wiktoria Zapiór oraz Kinga 
Świerczek,
w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI:
I miejsce: Aleksandra Strzesak,
II miejsce: Robert Kwaśny,

III miejsce: Martyna Skirło.
Organizatorzy pikniku 

zadbali również o strawę dla 
ciała, zapraszając wszyst-
kich na grillowane kiełbaski, 
ciastka i soczki, od których 
uginały się stoły w gościnnej 
altanie. 

Pomimo zmiennej i nie-
pewnej pogody frekwencja 
była zadawalająca, co rado-
wało serca zaangażowanych 
w organizacje pikniku osób. 
Zaś serdeczne podziękowa-
nia, dobre słowo i uśmiech 
uczestników dowodziło, że 
organizacja Dnia Dziecka 
w gnojnickim parku jest tra-
fionym pomysłem i należy ją 
kontynuować. 

Renata Krakowska
Prezes Stowarzyszenia

Każda inicjatywa wyma-
ga wsparcia instytucji lub 
osób, dlatego Stowarzy-
szenie w sposób szczegól-
ny kieruje podziękowania 
do tych, na których zawsze 

może liczyć. Dziękujemy więc dyrektor PSP w Gnoj-
niku Ewie Prus, ks. Marianowi Zapiórowi, Jerzemu 
Migaczowi, Janowi Miterze oraz Piotrowi Krzyszkow-
skiemu. Dziękujemy również zaprzyjaźnionym poli-
cjantom z Komisariatu Policji w Czchowie, którzy czu-
wali nad bezpieczeństwem uczestników zabawy. Dzię-
kując wszystkim za wsparcie i okazaną pomoc przy 
organizacji tegorocznego Dnia Dziecka, zapraszamy 
do współpracy za rok. Wówczas będziemy świętować 
V jubileuszowy, pełen nowych niespodzianek Gnojnicki 
Dzień Dziecka. 
Organizator wydarzenia: 
Stowarzyszenie GNOJNIK MAM NA MYŚLI,
Współorganizatorzy: Centrum Kultury w Gnojniku, 
Starostwo Powiatowe w Brzesku, Parafialny Oddział 
Caritas w Gnojniku. 
Zadanie publiczne pn. „Rodzina + ruch = radość” jest 
współfinansowane przez Powiat Brzeski. 

Mali promotorzy rodzinnych aktywności

Stoisko szczęścia
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Podczas uroczystej procesji grała gminna orkiestra dęta 
znana z tego, że swoimi melodiami towarzyszy ważnym 
lokalnym wydarzeniom.

Przy ołtarzu księdza neoprezbitera powitali przedsta-
wiciele poszczególnych grup oraz ksiądz proboszcz. Pod-
czas mszy świętej koncelebrowanej homilię wygłosił ks. 
prałat Ryszard Nowak, rodak księdza prymicjanta. 

Po odprawionej mszy prymicyjnej ks. Adam pobło-
gosławił swoją mamę, rodzeństwo, księży, siostry za-
konne. Prymicyjne błogosławieństwo otrzymali również 
wszyscy wierni. Po raz kolejny padły z jego ust podzię-
kowania skierowane do Boga, mamy, rodzeństwa, matki 

chrzestnej, kapłanów, sióstr zakonnych, obecnych klery-
ków, nauczycieli i wszystkich, którzy pomogli w przy-
gotowaniach tego wydarzenia. Ksiądz Adam wspominał 
również nieżyjącego tatę i ojca chrzestnego, którym nie 
dane było doczekać tej chwili. Przed budynkiem kościoła 
rozdawane były obrazki prymicyjne ze słowami, które 
wybrał prymicjant „A Słowo Ciałem się stało”. Słodką 
niespodzianką stały się kosze wypełnione serduszkami 
z piernika, którymi częstowali się mali i duzi.  

Zaproszeni goście udali się do Porąbki Uszewskiej 
na przyjęcie prymicyjne. Malownicza sceneria stanowi-
ła doskonałe tło do dalszego świętowania. Były życze-
nia, występy, koncert przygotowany przez scholę, tańce 
w rytm lednickich piosenek i wspólna zabawa, w którą 
włączyli się wszyscy zaproszeni. Gdy dzień chylił się ku 
końcowi, uczestnicy przyjęcia, a także inni parafianie 
udali się do pobliskiej groty, by podziękować Matce Bo-
żej za dar kolejnego powołania.

Wracającym do domów towarzyszyła z cicha nucona 
melodia „Barki” i słowa: O Panie, Ty na niego spojrzałeś… 

Katarzyna Konicz

Pójdź za mną
Czas prymicji to wielkie święto całej parafii. 28 maja 

Lewniowa przeżywała takie ważne wydarzenie już po 
raz trzeci. Dzień wcześniej w katedrze tarnowskiej, z rąk 
biskupa Andrzeja Jeża, święcenia kapłańskie otrzymał 
Adam Cieśla. Do tego wydarzenia społeczność lewniow-
ska przygotowywała się z pełnym zaangażowaniem. Co 
to są prymicje mamusiu? – To jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu każdego kapłana. Po raz pierwszy 
nasz Adaś w obecności najbliższych, przyjaciół, znajo-
mych oraz parafian 
będzie odprawiał 
samodzielnie Eu-
charystię. Jednak 
wcześniej musimy 
powitać  naszego 
rodaka .  Dlatego 
w sobotnie popołu-
dnie udaliśmy się na 
most graniczący ze 
Złotą, by wyczeki-
wać przybycia neo-
prezbitera. Ksiądz 
Adam wysiadł z sa-
mochodu a widząc 
l iczn ie  zgroma-
dzonych, zaczął od 
podziękowań. Tych 
słów wdzięczności 
z jego ust padło po-
tem jeszcze wiele: 
za obecność, za po-
moc, za modlitwę, 
za zaangażowanie. 
Nie dziękuj księże 
Adamie, bo to dla 
nas wielki zaszczyt 
i wielka duma. Każdy z nas dziś chce dać coś od siebie, 
aby mieć swój mały udział w tym święcie, bo nasze serca 
przepełnia nieopisana radość.  

Wraz z księdzem prymicjantem, jego mamą, rodzeń-
stwem i księdzem proboszczem udaliśmy się do kościoła 
na nabożeństwo majowe. Co się dzieje w sercu młodego 
kapłana, który klęczy przed ołtarzem Matki Najświęt-
szej? Może dziękuje za łaskę powołania? Może wraca 
pamięcią do chwil, kiedy pierwszy raz usłyszał słowa 
„Pójdź za mną”? – Dlaczego ta pani płacze mamusiu? – 
To ze wzruszenia synku. Ona się cieszy, bo ktoś spośród 
nas będzie pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.  

Niedziela od samego rana skąpana była w słońcu. 
Przed rodzinnym domem ks. Adama zgromadzili się pa-
rafianie, jego krewni, nauczyciele, klerycy i zaproszeni 
goście. Wzruszenie, skupienie i radosne oczekiwanie to-
warzyszyły nam, gdy próg domu przekroczył prymicjant. 
Jeszcze niedawno biegałeś Adasiu pomiędzy drzewami, 
beztrosko grałeś w piłkę z kolegami a dziś jesteś tym, 
który uczyni Jezusa widzialnym. W niesionym przez 
dzieci i młodzież wieńcu ks. Adam udał się do kościoła. 

Prymicyjne błogoslawieństwa
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Ks. Adam Cieśla urodził się 6 września 1992 r. Wi-
dok szkoły podstawowej towarzyszył mu codziennie 
z okien rodzinnego domu, może właśnie dlatego nauka 
była dla małego Adasia nie tylko obowiązkiem, ale też 
przyjemnością. Ukończył Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Mikołaja Kopernika w Brzesku a po maturze 
wstąpił do seminarium Duchownego w Tarnowie. To, 
co wyróżnia ks. Adama, to po pierwsze skromność, po 
drugie skromność a po trzecie szczery uśmiech, który 
znika tylko podczas rozmowy z Bogiem.
Mama Ludmiła – nauczycielka w szkole podstawowej, 
znana i lubiana za swoją łagodność i anielskie podejście 
do najmłodszych uczniów,
śp. Tata Henryk – z zawodu kierowca samochodów cię-
żarowych, przegrywając walkę z chorobą nie doczekał 
chwili święceń kapłańskich syna 
Siostra Zuzia – 23 lata, Siostra Zakonna w Zgromadze-
niu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Nie-
pokalanie Poczętej.
Brat Wojtek – 15 lat, absolwent Gimnazjum w Gnojniku.

Kiedy po raz pierwszy pojawiła się myśl o kapłaństwie?
Sądzę, że myśl o moim kapłaństwie pojawiła się naj-

pierw w myśli Bożej – jeszcze przed założeniem świata. 
Przecież św. Paweł pisze, iż Bóg wybrał nas przed za-
łożeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Naprawdę, nie jesteśmy dziełem przypad-
ku; jesteśmy dziełem Stworzyciela, który nie popełnia 
pomyłek. Dlatego możemy powiedzieć, że Bóg myślał 
o nas z miłością, kiedy jeszcze nie było nas na świecie.

Myśl o kapłaństwie czasem pojawiała się w mojej 
głowie, ale momentem kluczowym było dla mnie przy-
jęcie sakramentu bierzmowania w uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego w 2008 roku. Bierzmowanie umocniło 
mnie i było źródłem przynaglenia do prowadzenia życia 
wewnętrznego. Bez modlitwy nigdy nie rozpoznałbym 
swojej drogi życiowej.

Jaką rolę w wyborze drogi odegrała rodzina?
Wsparcie rodziny jest nieocenione, ale człowiek po-

dejmuje decyzję indywidualnie – w wolności. Ze strony 
rodziców nigdy nie czułem żadnego nacisku albo przy-
musu. Rodzina okazuje mi wiele pomocy i modlitewne-
go wsparcia, ale decyzja należała do mnie. Myślę, że jest 
to ważne, aby świadomie i stanowczo wybierać drogę ży-
ciową. Czasem pojawia się bowiem pokusa przerzucania 
odpowiedzialności na innych albo dziecinnego cofania 
raz podjętej decyzji. Ta pokusa dotyczy zarówno mał-
żonków, jak i kapłanów – dotyczy wszystkich. Tymcza-
sem godność człowieka w tym się właśnie wyraża, że 
można wybrać coś wielkiego aż do śmierci i na wiecz-
ność. Ale żeby tak wybierać – potrzebna jest miłość.

Jakim chciałbyś być księdzem?
Przede wszystkim powinienem być takim księdzem, 

który nie zasłania sobą Pana Jezusa. Zbawiciela moż-

Adam – ksiądz cichego serca
na zasłaniać zarówno swoimi wadami i grzechami, jak 
i swoimi zaletami. To jest moje zadanie, żeby wskazy-
wać na Chrystusa, wskazywać na Jego obecność. Dla-
tego chcę być księdzem, który buduje całe swoje życie, 
a także życie wiernych, na mszy świętej, sakramentach 
i łasce uświęcającej. Ten program jest tak nieskompli-
kowany, że można go realizować, a zarazem tak trudny, 
że nikt nie ma mandatu do jakiejkolwiek pychy. Kapłan 
może powtórzyć za Janem Chrzcicielem, że jest przyja-
cielem Oblubieńca i trzeba, żeby ów Oblubieniec wzra-
stał, a ja, żebym się umniejszał. To, czego ja życzyłbym 
sobie w kapłaństwie, jest w gruncie rzeczy nieistotne. 
To, czego ludzie oczekują od księdza, jest trochę bar-
dziej ważne, ale też trzeciorzędne. Najważniejsze jest 
to, czego sam Zbawiciel oczekuje od księdza. Uważam, 
że jeśli mężnie i pokornie dostosuję się do ewangelicz-
nych wytycznych, to takie sprawy jak moje życzenia albo 
oczekiwania ludzi, rozwiążą się niejako same – z Bożego 
miłosierdzia.

Człowiek, którego podziwiasz?
Jednym z moich ulubionych świętych i człowiekiem, 

którego podziwiam, jest święty Ludwik Maria Grignion 
de Montfort. Św. Ludwik napisał wspaniały „Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pan-
ny”, w którym pokazuje, iż najkrótszą drogą do uświęce-
nia i zjednoczenia z Chrystusem jest całkowite oddanie 
się Matce Bożej w niewolę miłości. Lektura Traktatu bar-
dzo mocno kształtuje moją pobożność i życie wewnętrz-
ne. Ponadto Ludwik był bardzo ofiarnym kapłanem, 
który poświęcił życie na pracę z chorymi i ubogimi oraz 
głoszenie misji parafialnych. Ta postać z Francji z prze-
łomu XVII i XVIII wieku jest prorocza w tym sensie, iż 
ukazuje model kapłaństwa potrzebny w czasach współ-
czesnych. Warto dodać, że zarówno św. Maksymilian, jak 
i św. Jan Paweł II, byli naśladowcami i kontynuatorami 
tego, co św. Ludwik rozwijał i opisywał.

Czego Ci życzyć na tej nowej drodze życia?
Przede wszystkim chciałbym sam wyrazić życzenia 

i podziękowania dla mieszkańców Lewniowej i wszyst-
kich, którzy poprzez modlitwę, gesty życzliwości i wielo-
rakie zaangażowanie, wspierali mnie w ostatnim czasie. 
Uważam, że modlitwy, szczególnie osób chorych, wypro-
siły mi wiele światła Bożego na ostatnim odcinku drogi 
ku kapłaństwu. Wielokrotnie już dziękowałem, ale chciał-
bym jeszcze raz wyrazić wdzięczność, gdyż rozmiary do-
broci, której doświadczałem, były wręcz onieśmielające. 
Wszystkim Mieszkańcom życzę przede wszystkim trwa-
nia w łasce uświęcającej, co wydaje mi się najważniejszą 
sprawą z punktu widzenia chrześcijanina.

O świadomym i stanowczym wyborze drogi życio-
wej ks. Adam opowiedział Katarzynie Konicz
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Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” już po raz 
siódmy organizuje Śliwkowy Konkurs Kulinarny. Jego 
celem jest promocja obszaru Śliwkowego Szlaku poprzez 
wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem śli-
wek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), a także zapre-
zentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i róż-
norodności tradycji kulinarnych. Konkurs adresowany jest 
do osób zamieszkałych na obszarze Stowarzyszenia „Na 
Śliwkowym Szlaku” tj. z gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek 
nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, 
Łososina Dolna. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane 
są według ustalonych terminów (załącznik nr 2 do Regu-
laminu) osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
lub maila: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Rozstrzygnięcie 
konkursu będzie miało miejsce od lipca do września pod-
czas lokalnych imprez plenerowych na obszarze wszyst-
kich gmin należących do Śliwkowego Szlaku.

Do 31 maja 2017 r. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
Szlaku” przyjmowało zgłoszenia do projektu „Śliwkowe 
Szkoły”. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 15 propozycji 
przedsięwzięć, w których elementem dominującym będą 
tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku.Komisja 
konkursowa wybierze najlepsze projekty, które będą reali-
zowane w okresie wrzesień-listopad 2017 r.

Na październik 2017 roku zaplanowane do realizacji 

1 czerwca przypada święto wszystkich dzieci, tych 
małych, ale również tych większych. Jest to dzień, kie-
dy niejeden dorosły przypomina sobie lata zabawy 
i tęskni za beztroską. Bawić się jednak każdy może 
bez względu na wiek i zgodnie z takim przekonaniem, 
co roku w Gimnazjum w Gnojniku, przygotowuje się 
z okazji Dnia Dziecka przedstawienie teatralne. Ba-
wią się gimnazjaliści, ich rodzice, absolwenci, a także 
nauczyciele, wcielając się w baśniowe postacie. Wie-
czorne próby, w czasie których trwają przygotowania 
do inscenizacji, to także czas relaksu, sporej dawki 
śmiechu oraz integracji międzypokoleniowej. Efekt te-
gorocznych spotkań to przedstawienie pt. „Smerfy”.                                                                        
Premiera spektaklu odbyła się 29 maja w Regionalnym 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku i była 
zwieńczeniem ,,Bajkowego Korowodu”, który przeszedł 
ulicami Brzeska. Uczestniczyły w nim dzieci z PSP nr 2 
i PSP nr 3 oraz maluchy z Przedszkola nr 4 wraz z opie-
kunami. Pełna sala małych widzów stanowiła nie lada 
wyzwanie dla aktorów, którzy obawiali się, czy sprostają 
wymaganiom takiej publiczności. Obawy były tym więk-
sze, że dzieci doskonale znają te postacie, bo prezentacja 
przedstawienia zbiegła się z premierą w kinach nowego 
filmu o smerfach pt. „Poszukiwacze zaginionej wioski”. 

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Dzień Dziecka okazją do wspólnej zabawy
Gromkie brawa po występie potwierdziły jednak za-
dowolenie widzów. 1 czerwca przedstawienie obejrzeli 
również uczniowie Szkoły Podstawowej z Gnojnika, 
gimnazjaliści oraz najmłodsi odbiorcy – dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola w Gnojniku i Przedszkola „Del-
finek”. Publiczność była zróżnicowana, ale wszyscy do-
brze się bawili. Przedstawienie pt. „Smerfy można obej-
rzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=5JA-
AG0O7H-c   

Po spektaklu dla społeczności naszego gimnazjum 
odbył się międzyklasowy konkurs „Mam talent” w ka-
tegorii muzycznej i tanecznej. Występy przygotowywały 
poszczególne klasy, a rywalizacja była zacięta. Jury oce-
niało dobór repertuaru, choreografię, wykonanie, ogólne 
wrażenia i w konsekwencji zwycięstwo przypadło klasie 
1a, którą w kategorii muzycznej reprezentowała Roza-
lia Klęk. W jej wykonaniu zebrani usłyszeli piosenkę 
w języku hiszpańskim, co zachęciło młodzież do wtó-
rowania. Równie doskonale wystąpiła grupa taneczna 
w składzie: Weronika Kos, Kamila Stelmach, Gabriela 
Stelmach. Niewiele mniej punktów uzyskali przedstawi-
ciele klasy 2a, którzy swoim występem zaprezentowali 
również wysoki poziom w obu kategoriach. 

Małgorzata Wawryka

zostały kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW 2014-2020. Zaplanowano 
konkursy na następujące działania: Podnoszenie kompe-
tencji społeczeństwa lokalnego, w tym przedstawicie-
li grup defaworyzowanych (1.1.1) – operacja grantowa; 
Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w tym w zakresie 
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom kli-
matu, innowacji oraz nowych technologii (1.1.2) – ope-
racja grantowa; Działania promujące zasoby i walory 
obszaru, w szczególności w oparciu o markę Śliwkowe-
go Szlaku (1.2.2) – operacja grantowa; Budowa lub roz-
wój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru 
(1.3.1) – operacja grantowa – konkurs; Rozwój ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów (1.2.1) – konkurs; Budowa lub roz-
wój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru 
i turystów – liczba operacji obejmujących wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kultury (1.3.1) – kon-
kurs; Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiek-
tów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zacho-
wanie tradycji – konkurs; Działalność centrum prze-
twórstwa lokalnego (2.2.1) – konkurs; Podejmowanie 
działalności gospodarczej (2.1.1) – konkurs;

Szczegółowych informacji udziela biuro Stowarzysze-
nia „Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44  549, e-mail: 
biuro@nasliwkowymszlaku.pl, www.nasliwkowymszlaku.pl. 
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Podobnie, jak w wielu książnicach i w naszej szkole 
od czterech lat w majową noc spotykają się sympatycy 
książek. Jest to spotkanie pod hasłem „Baśniowa Noc 
w Bibliotece”. Uczestnikom towarzyszy moc atrakcji, 
a wszystkie związane z baśniowymi postaciami, tytu-
łami, autorami. Zabawa przewidziana jest w formie ry-
walizacji między klasami. 
Uprzednio wybrani przed-
stawiciele (w wyniku demo-
kratycznego losowania) mają 
do wykonania szereg zadań. 
Chociaż grupy rywalizują, 
to wszystko odbywa się na 
zasadach fair play. Jest we-
soło i radośnie.

Na miłośników biblioteki 
czekały w tym roku między 
innymi polecenia, aby wcie-
lić się w autorów i wymy-
ślić inne zakończenie baśni, 
stworzyć baśniową krzy-
żówkę, odnaleźć tytuły i au-
torów ukrytych w tekście. 
Jak zwykle, sporo emocji 
budziła zabawa „ciepło-zim-
no”, kiedy trzeba było od-
szukać ukryte w bibliotece 
magiczne przedmioty. Aby 
uatrakcyjnić te poszukiwa-
nia, liczył się też czas. Po-
nadto kalambury i baśniowa, 
ale jadalna kanapka. W tym 
roku, nie wiedzieć czemu, 
dominowały na talerzach 
koty w różnej postaci.

Z niecierpliwością uczestnicy spotkania oczekiwali 
na moment przebieranek. To już wypracowana tradycja 
Nocy, że jedno z trójki dzieci się przebiera, a pozostałe 
dwie osoby prezentują słownie tę kreację. Wszystko od-
bywa się na schodach bibliotecznych, niczym w sławnym 
Casino de Paris. Tym razem na naszym szkolnym wy-
biegu podziwialiśmy: Dziewczynkę z zapałkami, Kota 
w butach, Sindbada-Żeglarza, Myszkę Mickey i Pippi 
Pończoszankę. Trzeba przyznać, że dzieciaki uzdolnione 
są aktorsko i nikogo nie zjadła trema przed zgromadzo-
ną publicznością. Pokazali się wspaniale, wykorzystali 
wszystkie atuty. Nieco groźnie było przez moment, kiedy 
w rękach pojawiły się miecze i kindżały. Uspokajamy, 
wszystko skończyło się szczęśliwie. Nikt nikogo nie ata-
kował, po prostu były to plastikowe atrybuty prezentowa-
nych postaci. A żeby szkoła była bezpieczna i nic jej nie 
groziło, dziewczynka zapałki zostawiła w domu.

Na wspólnej zabawie i w miłym towarzystwie czas 
szybko mijał. Trochę kleiły się już oczęta, ale nikt nie 
dawał po sobie poznać, że Morfeusz wzywa w swoje ob-
jęcia. Było zatem tworzenie ilustracji do baśni „O białym 
kogutku” i aktywne uczestnictwo w „Baśni o Czerwo-

nym Kapturku”. Pani bibliotekarka czytała tę historię, 
a poszczególne zespoły włączały się ze swoimi kwestia-
mi: la, la, la, oj, oj, oj, auu, auu, auu, pif, paf. Ta zaba-
wa wywołała wiele śmiechu, a piątaki wycie wilka opa-
nowali do perfekcji. Już nawet zaczęto się zastanawiać, 
czy przypadkiem nas w nocy nie nawiedzi, tak głośno 

wzywany. Nagle, niczym za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, pojawiła się Pani 
dyrektor. Podobno przejeż-
dżała obok szkoły i usłysza-
ła to straszne wycie. Ruszy-
ła zatem na ratunek. Kiedy 
się okazało, że wszyscy cali 
i zdrowi, odetchnęła z ulgą 
i przyłączyła się do naszej 
zabawy.

A przed nami ostatnie 
polecenie, ale dosyć trud-
ne. Trzeba było wymyślić 
rymowankę o dzisiejszym, 
nocnym spotkaniu. Czas, 
co prawda, był późny, ale 
i temu zadaniu dzieciaki 
dały radę. Oto próbki rado-
snej twórczości tuż przed 
północą.

„Dzisiejsza noc w biblio-
tece, była jak kaczątko pływa-
jące po rzece. Wszyscy bawi-
my się wkoło i jest tu bardzo 
wesoło.” – Ewelina, Martyna 
i Grzesiek z klasy IVa.

„Baśniowa kanapka, włą-
czona już lampka. W bibliotece dziś noc i atrakcji cała 
moc” – Ola, Szymek i Jakub z klasy IVb.

Szóstaki w składzie: Karolina, Mikołaj i Mateusz 
stworzyli taki oto dwuwiersz: „Więcej nic nie wymyśli-
my, bo zbyt długo tu siedzimy”.

Było to zatem hasło do udania się na zasłużony spo-
czynek. W szybkim tempie II piętro zamieniło się w sy-
pialnię. Kiedy chłopcy i dziewczynki ułożyli się wygod-
nie Pani dyrektor przeczytała im bajeczkę na dobranoc, 
po czym cichutko na paluszkach, znowu niczym wróżka, 
zniknęła. A Morfeusz – bóg snu, chyba się obraził, bo 
teraz za nic nie chciał przyjąć w swoje objęcia. Trochę 
trwało zanim całe towarzystwo zasnęło. Dopiero po 
godz. 2.00 już zewsząd rozlegały się leciutkie pochra-
pywania, posapywania, pogwizdywania. Z pewnością 
w snach pojawiali się baśniowi bohaterowie. Z pierwszy-
mi promieniami słońca co niektórzy byli gotowi na kolej-
ne wyzwania, ale teraz czekało już tylko podsumowanie. 
Za aktywny i radosny udział w zabawie wszyscy uczest-
nicy otrzymali certyfikat, zwycięzcy I, II i III miejsca 
drobne nagrody rzeczowe, a pozostali wyróżnienia. Po-
żegnano się na słodko prezentem pozostawionym przez 
dobrą Wróżkę.          Ewa Jarosz

Zamiast spania biblioteczne wyzwania

IV Baśniowa Noc w Bibliotece

Malowanie w bibliotece
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musicale”, organizowanej przez Studio Tańca Marty Kre-
mer. Na hali sportowej wypełnionej po brzegi widzami 
i tancerzami w Libiążu „Błysk” prezentował wysoki po-
ziom taneczny. Towarzysząca występom burza braw była 
najlepszym odzwierciedleniem podziękowań widowni za 

W dniach 8-15 maja 2017 r. już po raz XIV swoje 
święto obchodziły wszystkie biblioteki. Głównym ce-
lem tego wydarzenia jest podkreślanie roli czytania oraz 
funkcjonowania bibliotek w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeń-
stwa. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmia-
ło: „Biblioteka. Oczywiście!”. A zatem i w naszej gminie 
przygotowaliśmy szereg interesujących działań w ramach 
tegorocznych obchodów. 

11 maja br. w przepiękne, ciepłe przedpołudnie Bi-
bliotekę Publiczną w Uszwi odwiedziła klasa 3b wraz 
z wychowawczynią Anną Cichostępską. 

Nasze spotkanie otworzyło głośne czytanie przez 
uczniów wesołej urodzinowej historyjki. Dzieci bar-
dzo chętnie uczestniczyły w rozmowie i odpowiadały 
na zadawane im pytania, dotyczące przeczytanej bajki. 
Następnie przyszedł czas na „umysłową rozgrzewkę”. 
Pierwszym zadaniem, jakie mieli do wykonania, było 
rozwiązanie kilku dość skomplikowanych zagadek i ła-
migłówek. Jednak grupa wspólnymi siłami poradzi-
ła sobie perfekcyjnie! Kolejny etap naszego spotkania 
brzmiał ,,Kreatywne myślenie”. W tym celu uczniowie 
zostali połączeni w pary i musieli opisać swojego kolegę, 
na pozór czynność ta wydawała się bardzo łatwa, jed-
nak po wyjaśnieniu obowiązujących reguł okazało się 
inaczej. Postać musieli opisać oczami swojej wyobraźni. 

Kilkumiesięczna praca nad doskonaleniem warszta-
tu tanecznego, wiele godzin prób i pełna mobilizacja sił 
dały wspaniałe efekty, o czym przekonali 
się członkowie formacji tanecznej „Błysk” 
działającej przy Świetlicy Centrum Kultu-
ry w Gnojniku. Po raz kolejny młodzi tan-
cerze stanęli na podium w prestiżowych 
konkursach, galach i festiwalach. W maju 
„Błysk” sięgnął po nieco wyższe trofeum. 
Pierwszy ogromny sukces odniósł na eli-
minacjach konkursowych na etapie po-
wiatowym Małopolskiego Festiwalu Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Mało-
polski 2017”, który miał miejsce w Jadow-
nikach. Nasz zespół znalazł się w gronie 
laureatów i zakwalifikował się do Finału 
Wojewódzkiego w Dobczycach – powiat 
myślenicki. W efekcie 20 maja br. „Błysk” wytańczył 
wyróżnienie, otrzymując wysokie noty przyznawane 
przez profesjonalne Jury. Warto dodać, że w tegorocznej 
edycji Finału Wojewódzkiego wzięło udział 78 grup i ze-
społów tanecznych, tj. 619 uczestników form tanecznych, 
wyłonionych podczas eliminacji powiatowych, reprezen-
tujących różne formy artystyczne. Kolejna podróż wiąza-
ła się z udziałem w uroczystej Gali Tanecznej pn.: „Ale 

Sprawiało im to niemałą frajdę. Powstawały bardzo 
ciekawe charakterystyki kolegów i koleżanek (m.in., że 
mieszkają na Marsie albo są gwiazdami muzyki rocko-
wej). Gdy emocje nieco opadły, uczniowie przystąpili do 
kolejnego zadania. Ze wskazanych czasopism wybiera-
li najciekawsze artykuły oraz zdjęcia i na ich podstawie 
tworzyli własną historię. I jak na dziecięcą wyobraźnię 
przystało, powstawały rozmaite i humorystyczne histo-
rie. W swoich pracach mali czytelnicy wykazywali się 
wielką kreatywnością oraz pomysłowością.

Najmłodsi miłośnicy książek z Gnojnika i Biesiadek 
odwiedzili również swoje Biblioteki Publiczne, gdzie 
czekały na nie atrakcyjne zajęcia z niespodziankami.

Monika Kornaś

Święto Bibliotek

Perfekcja Błysku

Przyszli literaci w akcji

wspaniały występ. Młodzi tancerze szlifują swe umie-
jętności taneczne pod okiem Marty Kremer-Starowicz. 
Należy dodać, że dzięki pomocy i wsparciu przede 
wszystkim Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wój-
ta gminy Gnojnik, Centrum Kultury, sołtys wsi Gnojnik 
oraz rodziców, dzieci i młodzież z naszej gminy mogą 
realizować swe pasje i spełniać marzenia.  

Helena Święch
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Artykuł z cyklu „Zwykli ludzie – 
niezwykłe pasje życiowe”

Drodzy Czytelnicy, tym razem mamy przyjemność 
przedstawić Wam niezwykłe hobby Klaudii Fitrzyk, 
młodziutkiej, o pięknych oczach mieszkanki Gosprzy-
dowej. Ta niepozorna z wyglądu, ale silnego charakte-
ru kobietka ma niezwykłą pasję – boks! W tym roku 
nasza bohaterka ukończy zaledwie 
18 lat a już jest wicemistrzynią Pol-
ski juniorek w boksie, Mistrzynią 
Gminy Gnojnik. Na Mistrzostwach 
Polski Juniorek zdobyła zaszczytne 
III miejsce.

Masz zaledwie 18 lat a już jesteś 
wicemistrzynią Polski. Skąd taka 
nietypowa, jak na kobietę, pasja?                                                                                                                                           
Sama nie wiem, chyba u podstaw leżą 
bójki z bratem (śmiech). Przyznam, 
że w czasach gimnazjum bardziej in-
teresowało mnie strzelectwo i z nim 
wiązałam przyszłość. Zresztą zawsze 
lubiłam sport, a nawet zdecydowałam 
się na Szkołę Wojskową w Łysej Gó-
rze, gdzie dobra kondycja fizyczna jest 
priorytetem. Trenowanie i bieganie to mój chleb codzien-
ny. Lubię emocje i wysiłek. Boks łączy te doznania.

W dzieciństwie bawiłaś się lalkami czy koparką?                                                                                     
Lubiłam i lalki i koparki. Zawsze preferowałam jednak za-
bawy na podwórku. Mam pięcioro rodzeństwa, więc mia-
łam z kim grać – choćby w piłkę nożną, którą uwielbiam. 

Pamiętasz swoją pierwszą walkę?
Tak. Przyznam, że to była dość spontaniczna decyzja, 

żeby wystąpić na ringu. Nie trenowałam jeszcze wtedy 
w żadnej szkółce, ale miałam jakieś niewielkie pojęcie 
o boksie. Udało mi się wtedy wygrać, co zmotywowało 
mnie do związania się z tym sportem. Czułam potrzebę 
rozwoju swoich umiejętności, więc  w styczniu 2016 r. 
zapisałam się do szkoły bokserskiej w Tarnowie. Po ty-
godniu ćwiczeń trener zauważył moje zdolności i wy-
stawił mnie do pierwszej walki. Wkrótce też znalazłam 
się na obozie sportowym, gdzie trenowałam pod okiem 
profesjonalistów, którzy zobaczyli we mnie potencjał. Od 
tamtej pory przeprowadziłam już wiele walk. 

Sądzisz, że kobiecy boks jest brutalny?
Uważam, że męski boks jest bardziej agresywny. 

Kobiety podczas walk noszą kaski, co chroni je przed 
urazami i siniakami. Zresztą zabawnie jest, kiedy ludzie 
ze zdziwieniem przyglądają się mojej nieco opuchniętej 
twarzy. Muszę jednak podkreślić, że na ringu nie spotka-
łam się z jakąś agresją czy złością. Do tej pory walczy-
łam jako juniorka, a teraz będą już występować w kate-
gorii seniorek, jednak mam nadzieję, że i tu obowiązuje 
fair play ;)

Nie boisz się bicia?
(Śmiech) Nie! Nigdy nie dostałam jakiegoś tęgiego 

łomotu. Raz tylko przeciwniczka mnie zaskoczyła, bo 
okazało się, że była leworęczna. A to zmienia kierunek 

Poznajmy się ciosów i nie udało mi się uniknąć lewych sierpowych. 
Bolesnej lekcji udzieliła mi też Włoszka, z którą niedaw-
no walczyłam. 

Co rodzice sądzą o Twojej pasji?
Na początku byli sceptyczni, martwili się, czy podo-

łam nauce i treningom, czy nie dostanę batów na ringu, 
ale teraz wspierają mnie i kibicują. Moje rodzeństwo do-
pinguje mnie z trybun.

Nauka a sport w Twoim przypadku, dajesz radę?
Udaje mi się je łączyć, choć przyznam, że czasem 

wymaga to gimnastyki (śmiech). Są 
dni, kiedy trzeba przygotować się do 
sprawdzianu, a ja codziennie muszę 
wyjść z internatu na kilka godzin. Jed-
nak endorfiny po treningu wynagra-
dzają mi trud. Chciałabym bardzo roz-
wijać swoje zdolności. Marzę o zło-
tym medalu na mistrzostwach Polski, 
o rozgrywkach europejskich. Kiedyś 
chciałam być zawodowym żołnierzem, 
dziś jednak boks wydaje mi się dużo 
bardziej kuszącą perspektywą. 

A życie towarzyskie? Nie żałujesz, 
kiedy inni rówieśnicy bawią się na 
imprezach, a Ty musisz być na tre-
ningu?

Nie żałuję, ponieważ mogę tak zor-
ganizować sobie czas, żeby po treningu zdążyć na spo-
tkanie z przyjaciółmi. Ćwiczymy też w soboty, ale tre-
ningi sprawiają mi tyle frajdy, że nie umiałabym z nich 
zrezygnować. Zresztą mam przyjaciół w szkółce bokser-
skiej, z którymi wychodzimy, żeby razem poimprezować.  

Czy w związku z Twoją, nietypową dla kobiet pa-
sją spotykasz się z negatywnymi reakcjami ze strony 
znajomych w szkole i ludzi z najbliższego otoczenia?

Negatywnymi? Nie! Wydaje mi się czasem, że kole-
dzy mnie szanują, a koleżanki trochę się boją. Na ogół 
jednak wszyscy reagują sympatycznie. Udostępniam 
filmiki ze swoich walk na facebooku i zachęcam znajo-
mych do uprawiania sportu. 

Jakie predyspozycje powinna mieć osoba chcąca 
uprawiać boks?

Na pewno konieczna jest siła, ale najważniejszy jest 
charakter. Zresztą moje trzy koleżanki z klasy też pró-
bowały sił w boksie, ale z czasem zrezygnowały. Bokso-
wanie wymaga poświęcenia, konsekwencji i samozapar-
cia. Treningi odbywają się codziennie i trwają 1,5 godz. 
Prócz tego należy dbać o kondycję i przestrzegać diety. 
Przed mistrzostwami treningi organizowane są dwa razy 
dziennie po 1,5 godz. Trener rozdaje skakanki i worki, 
później w parach trenujemy technikę boksowania. W ten 
sposób wyłapywane i korygowane są błędy. Mam pełne 
zaufanie do trenera. Już wiele razy przekonywałam się, 
że jego wskazówki i rady są nieocenione.

19 czerwca br. na uroczystej Sesji Rady Gminy 
Gnojnik Klaudia otrzymała nagrodę za wysokie wy-
niki sportowe osiągnięte w 2016 r. 

Rozmawiały 
Ewelina Bednarowska i Helena Święch
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W dniu 3 czerwca 50 osobowa grupa maluchów z na-
szej gminy wybrała się do Teatru im. L. Solskiego w Tar-
nowie na bajkę pt. „Lato Muminków”. Niektóre z dzieci 
po raz pierwszy przekroczyły progi teatru. Z wielkim za-
interesowaniem oglądały Muminki, wydając co pewien 
czas okrzyki radości i śmiechu. Tłem dla tej baśni była 
Noc Świętojańska. Jak wiadomo to czas czarów i cudów, 
a prawa świata Muminków łączą się z legendami i wie-
rzeniami. Zademonstrowały one małym i dużym widzom 
jak być uprzejmym i traktować się elegancko. Uczyły też 
tolerancji, szacunku, bliskości i wzajemnego zaufania. 
Tworzyły ciepło rodzinne i mądrą zabawę. Po wyjściu 
z teatru dzieci głośno relacjonowały przebieg wydarzeń 
na scenie a wrażeń było moc! Wyjazd do tarnowskiego 
teatru zorganizowała instruktorka świetlicy Centrum 

Grupa teatralna ze świetlicy w Lewniowej odpowia-
dając na zaproszenie Ewy Cierniak-Lambert, odwiedziła 
Rodzinny Dom Opieki „Staś”. Przybyli ze swoim przed-
stawieniem, którym wcześniej reprezentowali gminę 
podczas Konfrontacji Teatrów w Brzesku. Tym razem 
na widowni zasiedli ludzie starsi i chorzy. Historia małej 
dziewczynki, która sprzedawała na ulicy zapałki wzru-
szyła obecnych, ale również, co było głównym przesła-
niem, wlała w serca nadzieję. Wokalne występy młodych 
artystów i wspaniała gra aktorska zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Dzieci z grupy teatralnej, widząc 
radość na widowni, wróciły do domów z poczuciem, że 
to miłe uczucie mogło sprawić, iż ktoś się uśmiechnął 
i na chwilę zapomniał o swojej chorobie. 

Natomiast gospodarz tego szczytnego spotkania 
Ewa Cierniak-Lambert w ramach podziękowań zaprosi-
ła młodych artystów do groty solnej na chwile relaksu. 
Dla większości był to pierwszy pobyt w miejscu, który 
mikroklimatem dorównuje nadmorskim plażom. Chwile 

Dzień Mamy i Taty to wyjątkowe okazje, które mo-
bilizują wszystkie dzieci. A pomiędzy tymi świętami, 
mniej więcej w połowie, dopatrzyć się można Dnia 
Dziecka.

Świetlica Wiejska w Gosprzydowej postanowiła połą-
czyć te trzy wydarzenia i zorganizowała wspólne święto-
wanie. 18 czerwca 2017 r. w sali w Domu Strażaka spo-
tkały się całe rodziny. Instruktor Świetlicy wraz z gru-
pą dzieci przygotowała inscenizację. Przedstawienie 
opowiada o biedronkowej rodzinie i o jej codziennych 
perypetiach związanych z prowadzeniem domu i wycho-
wywaniem gromadki dzieci. Mimo licznych psot i figli 
wymyślanych co rusz przez niezwykle aktywne biedron-

Kultury w Gnojniku przy ścisłej współpracy rodzi-
ców, między innymi dzieci uczęszczających na zajęcia 
taneczne.                                                   Helena Święch

spędzone w grocie pozwoliły skorzystać nam z dobro-
czynnych walorów soli, odprężyć się i wyciszyć umysły. 

Serdecznie dziękuję Teresie Nowak za zgodę na 
wykorzystanie jej autorskiego układu tanecznego, 
który wzbogacił nasz występ podczas Konfrontacji 
Teatrów w Brzesku.

Bogumiła Sacha

„Lato Muminków” na Dzień Dziecka

Młodzi aktorzy u seniorów

Rodzinne świętowanie w Gosprzydowej
kowe pociechy, rodzice bardzo je kochają i starają się 
jak najlepiej je wychować. W zamian otrzymują miłość 
swoich dziatek, figlarny uśmiech i pocieszne słowo, a na 
Dzień Mamy i Taty radosną piosenkę:

„Puk, puk serce puka jak tam tamy,
Mamusiu, Tatusiu, bardzo Was kochamy”
W drugiej części w układzie tanecznym z chustą wy-

stąpiły dzieci w strojach ludowych.
Po przedstawieniu wszyscy mieli okazję usiąść przy 

stole, porozmawiać, zjeść ciasteczko i wypić kawę. Dzie-
ci zaś najbardziej cieszyły się z pysznych lodów.

Ewa Prus
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Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Gnojnika 
w okresie od 02.05 do 31.07.2017 r. realizuje 
projekt pt.: „Świadomość drogą do zdrowia”. 
Projekt jest współfinansowany przez Powiat 
Brzeski w ramach konkursu grantowego w ob-
szarze Ochrona i promocja zdrowia.

Jak ważna jest ochrona zdrowia, promocja 
zdrowego stylu życia czy działania profilak-
tyczne, nie trzeba już chyba nikomu tłumaczyć. 
Wiadomo, że dbać o swoje zdrowie powinien 
każdy, bez względu na wiek i status społeczny. 
Świadomość społeczna jest jednak w tym zakresie róż-
na, niejednokrotnie niewystarczająca. Dotyczy to zarów-
no wiedzy na temat zdrowego stylu życia, jak również 
zachorowania na różne choroby cywilizacyjne, w tym 
choroby nowotworowe. Mimo akcji uświadamiających 
prowadzone m.in. przez media, świadomość poszczegól-
nych osób jest niewystarczająca, wręcz niejednokrotnie 
żenująca. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
a także rodziców w stosunku do swoich dzieci.

W projekcie uczestniczą mieszkańcy gmin Czchów 
i Gnojnik, kobiety oraz mężczyźni, a także dzieci pow. 2 
roku życia.  Uczestnikom projektu oferujemy:
1. Cykl spotkań z lekarzem – dedykowany 30 dorosłym 

uczestnikom projektu. Tematyka prelekcji to 
m.in. jak rozpoznać pierwsze niepokojące ob-
jawy, z którymi należy zgłaszać się do lekarza, 
nauka badania palpacyjnego piersi, samokon-
trola, sytuacja epidemiologiczna, zachorowa-
nia nowotworowe, informacje o postępach 
w diagnostyce i leczeniu nowotworów, po-
nadto uświadomienie uczestnikom o ciążącej 
odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich 
bliskich.
2. seanse w grocie solnej – dla wszystkich 
uczestników: 70 osób w tym 30 dorosłych i 40 

dzieci – 10 pobytów po 60 min dla każdego uczestnika.
Całość zadania publicznego realizowana będzie 

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym EWA 
w Gnojniku.

Zadanie publiczne pn. „Świadomość drogą do zdro-
wia” jest współfinansowane przez Powiat Brzeski. 
Realizacja przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym 
„Pomocna Dłoń”.

Ciąg dalszy chodnika w Gosprzydowej

Projekty Stowarzyszenia 
„Pomocna Dłoń”

Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Gnojnik 
a Starostwem Powiatowym rozpoczęły się prace przy 
budowie kolejnego odcinka chodnika w Gosprzydowej 
przy drodze powiatowej Gnojnik – Lipnica Murowana. 
Przypomnijmy, że w 2016 roku, w związku z realizacją 
zadania odbudowy drogi powiatowej, wybudowano ciąg 
pieszo-rowerowy na odcinku od mostu na Uszwicy do 
szkoły o łącznej długości około 500 metrów. Tym razem 
firmę budowlaną można spotkać za cmentarzem para-

fialnym oraz na kolejnych pięciuset metrach drogi po-
wiatowej kierując się w stronę  Lipnicy Murowanej. Na 
wymienionym odcinku należy się spodziewać drobnych 
utrudnień w ruchu przez cały okres letni.

Środki na budowę chodnika pochodzą zarówno z bu-
dżetu Starostwa Powiatowego, jak i z budżetu Gminy Gnoj-
nik. Obydwa organy przekazały na ten cel po 125 tys. zł.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

Kolejny raz Stowarzyszenie „Pomocna 
Dłoń” realizuje projekt skierowany do se-
niorów. 

W tym roku jest to projekt pt. „Senior 
to brzmi dumnie”, który jest współfinanso-
wany ze środków Województwa Małopol-
skiego.

Uczestnikami jest 20 osób z powiatu 
brzeskiego, w wieku powyżej 50 lat. Zaję-
cia rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do 
listopada 2017 r.

 Oferta proponowanych zajęć jest bogata: spotkania 
z kulturą (wyjścia do kina, teatru), spotkania na szlaku 
(wyjazd do Sądeckiego Parku Etnograficznego), wy-
kłady z historii sztuki ludowej, spotkania z nauką (psy-
chologia szczęścia – warsztaty z psychologiem/trene-
rem), rękodzieło ludowe (koronkarstwo, haft), spotkania 
z promotorami zdrowia (pogadanki z lekarzem, a także 

zajęcia rehabilitacyjne). Wszystkie zajęcia 
odbywają się w salach wykładowych Cen-
trum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku. 
W ciągu jednego spotkania seniorzy biorą 
udział w dwugodzinnych zajęciach tema-
tycznych, następnie przez 1 godz. wyko-
nują ćwiczenia rehabilitacyjne. Na zakoń-
czenie projektu planowana jest konferen-
cja STOP WYKLUCZENIU – spotkanie 
w władzami gminy i powiatu oraz osobami 
działającym w obszarze szeroko rozumia-

nej pomocy społecznej połączone z wystawą prac wyko-
nanych na zajęciach. 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa 
Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie 
wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciw-
działaniu wykluczeniu osób starszych.

Ewa Cierniak-Lambert – koordynator projektów

***
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Wrócił obowiązek zgłaszania wycinki drzew na własnej posesji

Kompostowanie w gospodarstwie domowym

Świadczenie wychowawcze 
„Rodzina 500 plus”

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody 
należy zgłaszać do Urzędu Gminy wycinkę drzew na 
własnej posesji. Obowiązek zgłoszenia zaistnieje wów-
czas, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm będzie prze-
kraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu je-
sionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przy-
padku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew. W zgłoszeniu trzeba będzie podać imię 
i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość oraz 
dołączyć rysunek bądź mapkę, gdzie na działce znajduje 
się planowane do wycięcia drzewo.

Po dokonaniu zgłoszenia, gmina będzie miała 21 
dni, by przeprowadzić oględziny drzew, które miały-
by zostać wycięte. Następnie samorząd będzie miał 14 
dni na wydanie ewentualnego zakazu. Urzędnik na wi-
zji w terenie sprawdzi np. czy drzewo bądź drzewa nie 
są chronione. Będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę 

m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Jeśli w ciągu dwóch tygodni gmina nie 
zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, to właściciel 
nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem 
pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędni-
ka gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budo-
wę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie 
rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wy-
cinkę tych drzew.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Gnojniku – I piętro, pokój nr 14, tel. 14 68 69 
600 wew. 21.

Dorota Musiał, Urząd Gminy Gnojnik

GNOJNIK

Kompostowanie jest wydajnym i tanim sposobem na 
zagospodarowanie odpadów zielonych w gospodarstwie 
domowym. Aby uzyskać materiał kompostowy, zdatny 
do wykorzystywania np. jako nawóz do roślin, bądź do 
polepszania właściwości gleb, należy odpady zielone 
z ogrodów zbierać selektywnie w przydomowym kom-
postowniku. 

Do kompostowania nadają się resztki roślin, liście 
i skoszona trawa, kora drzew, trociny, drobne gałęzie. 
Należy pamiętać, iż nie kompostujemy: roślin porażo-
nych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, wiruso-
wymi ze względów fitosanitarnych, ponadto przeciw-
wskazane jest również kompostowanie roślin z okolic 
dużego natężenia ruchu komunikacyjnego np. dróg. Przy 
kompostownikach w celu poprawy jakości kompostowa-
nego materiału oraz estetyki krajobrazu warto posadzić 
czarny bez. Bez czarny pochłania zapachy powstające 
podczas kompostowania. W przypadku braku przydo-
mowego kompostownika odpady zielone należy przeka-
zać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w Gnojniku. Trzeba jednak mieć na uwadze 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojni-
ku uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 
2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 
roku. Druki wniosku można pobrać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Gnojniku w godzinach pracy 
instytucji (poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 
7:30-15:30, piątek 7:30-14:30).

regulamin, który stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XXIII/214/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycz-
nia 2017 r.

Do PSZOK można przekazać: 
odpady zielone – części roślin pochodzące z pielę-

gnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie. Od-
pady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury 
nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych 
pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.

 PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znaj-
dujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospo-
darowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być 
w stanie rozkładu, zagnite czy sfermentowane;

W przypadku, gdy nie planujemy racjonalnie wyko-
rzystać odpadów zielonych na nawóz bądź użyźnianie 
gleby, należy pamiętać, iż zabronione jest spalanie od-
padów zielonych w paleniskach domowych (piece, ko-
minki) oraz na wolnym powietrzu, gdyż są one źródłem 
uciążliwych odorów. Zbędne odpady należy dostarczyć 
do PSZOK w Gnojniku.

Magdalena Jagielska-Zapiór
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Wiosenne kolory zabawy




