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Budżet Gminy Gnojnik na rok 2018 jest jednym 
z najwyższych w historii, o ile nie najwyższym. Wszyst-
ko za sprawą decyzji władz samorządowych dotyczą-
cych rozpoczęcia dużych, wyczekiwanych inwestycji. 
W budżecie zabezpieczono kwotę ponad 17 milionów 
złotych na przedsięwzięcia, na które już w chwili obec-
nej pozyskaliśmy spore środki zewnętrzne. Nie ustajemy 
w wysiłkach, by zdobyć kolejne dotacje unijne, pozwa-
lające odciążyć nasz budżet i zrealizować inne czekające 
w kolejce inwestycje. Bogaty pod względem przedsię-
wzięć infrastrukturalnych będzie nie tylko rok bieżący, 
ale również następne, ponieważ w 2018 rozpoczniemy 
kilka długofalowych inwestycji.

Intensywne prace nad budżetem trwały już od jesieni 
ubiegłego roku. Współpraca pomiędzy Urzędem Gminy, 
radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, Centrum Kultu-
ry, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pla-
cówkami oświatowymi zaowocowała zadowalających 
wszystkich konsensusem, a budżet Gminy w aktualnej 
formie został przyjęty 28 grudnia br. Głosowanie nad 
uchwałą budżetową poprzedziło odczytanie pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 
Budżet jest na wskroś budżetem inwestycyjnym, jednak 
jak zawsze spore środki finansowe zostały przekazane na 
wydatki bieżące w kluczowych dziedzinach życia gmi-
ny (oświata, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska). Jeszcze raz pragnę zaznaczyć, że 
środki wygospodarowane na inwestycje nie pochodzą 
z oszczędności poczynionych kosztem innych zadań 
Gminy, ani z pieniędzy podatników (podatki pozostały 
na starym, niskim poziomie).

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w kwocie 
ponad 38,5 miliona złotych, w tym: dochody bieżące 
– blisko 33,1 mln zł oraz dochody majątkowe – blisko 
5,5 mln zł. Wydatki zaś ustalono na poziomie ponad 
48,3 mln zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy in-
westycyjne wynoszą ponad 17 mln zł. Różnica między 
dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z po-
życzek i kredytów. A oto jak przedstawiają się wydatki 
w poszczególnych dziedzinach:

Na rolnictwo i łowiectwo (w tym infrastrukturę wo-
dociągową i sanitacyjną) przeznaczono kwotę ponad 
12,7 mln zł, z czego niemal 99,9% stanowią wydatki 
majątkowe. Mowa tu przede wszystkim o dwóch dużych 
projektach pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ście-
ków na obszarze gminy Gnojnik” oraz „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik 
w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lew-
niowa”. Realizacja obydwu projektów ekologicznych 
ma kosztować w 2018 roku ponad 11,1 mln zł (z czego 
blisko 6 mln zł stanowić będzie dotacja unijna). Do tego 
dochodzą kwoty: 480 tysięcy złotych na  budowę wo-
dociągu od strony Poręby Spytkowskiej we współpracy 
z Gminą Brzesko, 150 tysięcy złotych na budowę uję-
cia wody w Gosprzydowej i wodociągowanie przysiółka 

17 milionów na inwestycje
„Nagórze” oraz 865 tysięcy złotych na budowę odcinka 
sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem magazynowo- 
wyrównawczym w Uszwi (etap I).

Kolejny duży dział wydatków stanowi gospodar-
ka mieszkaniowa, gdzie zabezpieczono kwotę ponad 
2,3 mln zł (z czego 91% stanowią inwestycje majątko-
we). Gros tych środków – dokładnie 1,8 mln zł – sta-
nowi kwota przeznaczona na realizację I etapu budowy 
obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi, gdzie prace przy-
gotowawcze ruszyły już z końcem stycznia. Ponadto 
100 tys. zł przeznaczono na modernizację Domu Straża-
ka w Gnojniku.

Ważny dział gminnych wydatków stanowi gospodarka 
komunalna i wodno-ściekowa, na którą samorząd prze-
znaczył 1,7 mln zł, w tym m.in. 891 tys. zł na gospodarkę 
odpadami (44% tej kwoty, tj. 400 tys. zł stanowi wydatek 
majątkowy – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych), 300 tys. zł na gospodarkę ściekową 
oraz blisko 300 tys. zł na oświetlenie uliczne. 

Jak zawsze sporą część budżetu przekazaliśmy na 
dział „Transport i łączność”. W kwocie ponad 1,5 mln 
zł znajdują się wydatki bieżące i majątkowe związane 
z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. Inwesty-
cje w tym obszarze oszacowano na kwotę 1,4 mln zł. Mo-
dernizacja dróg gminnych kosztować będzie 876 tys. zł 
(w tej kwocie mieszczą się zadania wskazane przez po-
szczególne sołectwa, a także wydatki związane z budo-
wą/przebudową chodników w Uszwi i Gnojniku oraz 
dróg w Zawadzie Uszewskiej i Biesiadkach). Ponadto, 
kwotę blisko 488 tys. zł przeznaczono na usuwanie skut-
ków klęsk  żywiołowych (głównie wykonanie prac za-
bezpieczających na osuwisku w Biesiadkach).

Spośród innych kosztownych obszarów działania 
Gminy wymienić należy oświatę, opiekę społeczną i ro-
dzinę. Wydatki w tych działach to głównie wydatki bie-
żące, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie jed-
nostek organizacyjnych – placówek oświatowych oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Utrzymanie 
szkół i przedszkoli kosztuje samorząd Gminy Gnojnik 
blisko 13,5  mln zł. W tej kwocie, oprócz wydatków bie-
żących i majątkowych szkół i przedszkoli, znajdują się 
również koszty dowożenia dzieci do placówek, utrzyma-
nia stołówek, dokształcania nauczycieli oraz organizacji 
zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Szkoły 
podstawowe kosztują 7,3 mln zł, oddziały gimnazjalne 
w szkołach podstawowych – blisko 1,5  mln zł, przed-
szkola – ponad 2,9  mln zł, oddziały zerowe w szkołach 
– ćwierć miliona złotych. Ponadto w dziale Edukacyjna 
Opieka Wychowawcza zabezpieczono kwotę 210 tys. zł 
z przeznaczeniem głównie na funkcjonowanie świetlic 
szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów. Jeśli 
chodzi o oświatę to w budżecie zagwarantowano środki 
na drobne inwestycje (m.in. budowa chodnika łączące-
go salę z placem przyszkolnym w Biesiadkach – kwota 
40 tys. zł). Wydatki majątkowe w szkolnictwie w kwo-
cie 96 tys. zł związane są również z realizacją projektu 
„Moje Przedszkole – Mój Dom”. Zaznaczyć chciałbym, 
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Rok 2018 stoi pod znakiem dużych inwestycji, spośród 
których na pierwszy plan wybijają się budowa instalacji sani-
tarnej i wodociągowej. Gmina Gnojnik realizuje dwa projek-
ty, których koszty łączne wyniosą około 21,4 mln zł, z cze-
go znaczną część stanowią dotacje ze środków unijnych.

Jeszcze w ubiegłym roku wyłoniono w drodze prze-
targu realizatora zadania pn. „Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej z modernizacją oczysz-
czalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik”. Projekt 
realizować będzie dwóch wykonawców:

- firma Instalbud z Łapanowa za kwotę blisko 
7,5 mln zł wykona dokumentację projektową i roboty 
budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej 
w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik 
i Gosprzydowa o łącznej długości ok. 32,7 km;

- firma Santex z Sędziszowa Małopolskiego za kwo-
tę niemal 10,8 mln zł wykona dokumentację projektową  
i roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w systemie sanitarno-tłocznym w ww. miej-
scowościach o łącznej długości 22,65 km.

Łącznie inwestycja kosztować będzie około 18,3 mln zł. 
Gros tych środków stanowić będzie dotacja przekazana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 

Miliony na kanalizację i wodociąg

że projekt ten, realizowany w latach 2017-2019, jest 
współfinansowany ze środków europejskich, a w okre-
sie od 2018 do 2019 do budżetu naszej Gminy wpłynie 
dotacja w wysokości ponad 470 tys. zł.

Ponad 1,1 mln zł to wydatki na opiekę społeczną 
(w tym głównie na ośrodek pomocy społecznej, zasił-
ki stałe i okresowe oraz dożywianie). Ponad 9,1 mln zł 
to wydatki zapisane w dziale: Rodzina. Są tutaj wypłaty 
500+ oraz świadczenia rodzinne.

Kolejne, duże środki finansowe przeznaczone po-
średnio dla mieszkańców, zapisano w działach Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizycz-
na. Kwoty rzędu 787 tys. zł oraz 270 tys. zł wpływać 
będą na życie każdego z nas, jako mieszkańca gminy, 
poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych or-
ganizowanych przez Centrum Kultury w Gnojniku oraz 
korzystanie z Orlika, stadionów i oferty klubów sporto-
wych z terenu gminy.

Na wsparcie z budżetu tradycyjnie mogą także liczyć 
strażacy-ochotnicy. Ich praca przynosi niemierzalny lecz 
pożądany efekt, w postaci wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców. W związku z tym, władze gminy nie poską-
piły środków finansowych na bieżącą działalność OSP, jak 
również na poprawę strażackiego zaplecza. Łącznie finan-
sowe wsparcie dla druhów wynosi ponad 180 tys. zł.

Tradycyjnie Gmina Gnojnik wspierać będzie również 
organizacje pozarządowe, na działalność których została 
zabezpieczona kwota 173 tys. zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano następujące sumy 
na wydatki bieżące w poszczególnych dziedzinach funk-
cjonowania gminy: wytwarzanie i zaopatrzenie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę – 251 tys. zł, działalność 

usługową (głownie plan zagospodarowania przestrzen-
nego) – 105 tys. zł, utrzymanie administracji samorządo-
wej – 3,2 mln zł, ochrona zdrowia – 135 tys. zł (z czego 
93% stanowi kwota zabezpieczona na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi), obsługa długu publicznego – 470 tys. zł 
oraz rezerwy ogólne i celowe – 552 tys. zł.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2018 obejmują także 
środki przekazane do dyspozycji sołectw. Fundusz so-
łecki w wysokości ponad 221 tys. zł (z czego 88% stano-
wią wydatki majątkowe) zostanie wydatkowany zgodnie 
z wnioskami sołectw. Natomiast środki wiejskie w wyso-
kości blisko 887 tys. zł przeznaczone zostaną na oświe-
tlenie ulic, placów i dróg (ponad 285 tys. zł), moderni-
zację dróg gminnych (375 tys. zł) oraz realizację pozo-
stałych zadań podjętych uchwałami zebrań wiejskich.

Przedstawiony Państwu opis wydatkowania środków 
z budżetu zawiera najważniejsze zaplanowane inwesty-
cje majątkowe oraz wydatki bieżące. W celu zapoznania 
się ze szczegółowym podziałem środków proszę korzy-
stać ze strony www.gnojnik.pl (zakładka Budżet) lub 
z Biuletynu Informacji Publicznej. Budżet na rok 2018 
jest bardzo ambitny, lecz ambitne są również plany Gmi-
ny. Na szczęście sporą część środków do wydatkowania 
w latach 2018-2019 udało nam się pozyskać z Unii Eu-
ropejskiej lub z budżetu państwa. Wierzę, że inne skła-
dane przez nas wnioski również pozytywnie przejdą pro-
ces weryfikacji i oceny, a tym samym zasilą gminną kasę 
o dodatkowe finanse. Nie ulega wątpliwości, że wyzwań 
przed nami dużo, zarówno w kwestii koordynacji pro-
wadzonych inwestycji, jak i prawidłowego rozliczenia 
otrzymanych dotacji.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
-2020. Kwota niemal 10 mln zł zostanie przekazana do 
budżetu Gminy Gnojnik w latach 2018-2019.

Przedstawiciele  firmy projektowej pracują już w te-
renie, przedstawiając na załącznikach mapowych wstęp-
ny przebieg infrastruktury.

W 2017 roku zawarto również umowy z wykonawca-
mi drugiego projektu tj. „Rozbudowy  sieci wodociągo-
wej i  kanalizacyjnej na terenie  gminy Gnojnik w miej-
scowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa.” 
Prace prowadzić będzie dwóch realizatorów, tj.:
- Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie, wynagrodzenie ponad 442 tys. zł;
- Konsorcjum firm: Instalbud z Łapanowa (lider) oraz 
Pro-San-Instal z Nowego Brzeska (partner), wynagro-
dzenie ponad 2,3 mln zł.

Obecnie trwają prace projektowe. Dotację w wysoko-
ści blisko 1,5 mln zł na realizację tego zadania Gmina 
Gnojnik pozyskała ze środków PROW – Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

O przebiegu realizacji obu wyżej wymienionych in-
westycji będziemy mieszkańców na bieżąco informować 
za pośrednictwem strony www.gnojnik.pl.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik
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Dzięki dotacji pozyskanej przez Urząd Gminy 
w Gnojniku z Ministerstwa Sprawiedliwości trzy jed-
nostki OSP z terenu gminy Gnojnik otrzymały nowy 
sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 25,7 tys. zł. 
Wniosek złożony jeszcze w listopadzie 2017 r. do Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości pozytywnie przeszedł ocenę 
formalną i merytoryczną, dzięki czemu Gmina Gnoj-
nik mogła podpisać umowę na przekazanie dotacji ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu 
medycznego. Trafił on do jednostek OSP z Gnojnika, 
Biesiadek i Zawady Uszewskiej. Uroczyste przekazanie 
sprzętu przez wójta gminy Gnojnik przedstawicielom 
druhów miało miejsce 10 stycznia br. w budynku Urzę-
du Gminy.

Wśród sprzętu, który trafił do Biesiadek i Zawady 
znalazł się zestaw medyczny PSP R1 w plecaku posze-
rzony o deskę pediatryczną, pompkę ssącą oraz nosze 
miękkie płachtowe. Dodatkowo jednostka OSP Gnojnik 

Nowy sprzęt dla OSP

otrzymała urządzenie AED (Zautomatyzowany Defibry-
lator Zewnętrzny).

Dzięki pozyskanemu sprzętowi medycznemu straża-
cy-ochotnicy będą mogli sprawnie i bezpiecznie wyko-
nywać swoje zadania.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

w każdym przedsięwzięciu. Cieszy nas fakt, że z roku na 
rok na trybunach zasiada więcej kibiców, co świadczy 
o tym, że boks cieszy się tutaj coraz większym zaintereso-
waniem – mówi Edmund Kubisiak. 

Wójt Sławomir Paterek, który osobiście wręczał zwy-
cięzcom dyplomy i medale (w towarzystwie przedstawi-

cieli MZB), podkreśla, że 
regularne organizowanie 
zawodów pięściarskich 
w Gnojniku to zarówno 
promocja tej dyscypli-
ny sportowej, jak i gmi-
ny. Organizowane tutaj 
gale bokserskie to drugie 
po szachowym turnieju 
„O Czarnego Konia” wy-
darzenie sportowe o po-
nadlokalnym zasięgu.

Najlepszą kadetką za-
wodów uznana została 
Kornelia Pawliszyn (Aka-

demia Bokserska Libiąż), najlepszym kadetem – Piotr 
Niewiadomski (TS Wisła Kraków), juniorką – Joanna 
Kupczyk (KS Podwawelski), juniorem – Igor Pryga (KS 
Rojek Kraków), seniorką – Katarzyna Antosiewicz (No-
wohucki Klub Bokserski), seniorem – Paweł Głąb (No-
wohucki Klub Bokserski). 

Sponsorzy: Studio Masters – Profesjonalne Centrum 
Druku i Reklamy, Bus Impero, firma Dróg-Bud, Auto 
Zelek, firma MARK, firma Santex, EKO Wyroby Regio-
nalne – Władysław Gałęziowski, F.H.U Daniel – Łukasz 
Daniel, firma Pagen, firma Okonodrewal, firma Quick-
side, firma Marglass, Doekogroup.pl – Jeden Krok do 
Ekologii, Instalbud – Łukasz Kaczmarczyk, firma No-
vum, firma Kingspan oraz Jan Biernat –  Zmechanizo-
wane Roboty Ziemne.                        Waldemar Pączek

Po raz kolejny hala sportowa przy Publicznym 
Gimnazjum w Gnojniku była areną zmagań bok-
serów. W dniach 17-18 lutego br. rozegrane zostały 
tutaj Mistrzostwa Małopolski zorganizowane przez 
Wójta Gminy Gnojnik Sławomira Paterka, Centrum 
Kultury w Gnojniku, Małopolski Związek Bokserski 
oraz BKB Magic Boxing 
Brzesko. 

W ciągu dwóch dni 
kibice obejrzeli 32 wal-
ki, a w zawodach uczest-
niczyli reprezentanci 14 
klubów. Gościem hono-
rowym zawodów był Ma-
riusz Wach, a w gronie 
sekundantów znaleźli się 
między innymi Włady-
sław Ćwierz (pierwszy 
trener Artura Szpilki) 
i Krzysztof Rojek, uczest-
nik Igrzysk Olimpijskich 
w 1992 roku. Podczas zawodów specjalnymi podzięko-
waniami za działalność na rzecz rozwoju pięściarstwa  
w Małopolsce uhonorowani zostali Dyrektor Centrum 
Kultury w Gnojniku Ewa Świerczek, Marek Gondek, 
Władysław Gałęziowski oraz wójt Sławomir Paterek. 
Okolicznościowe statuetki wręczyli im reprezentujący 
Małopolski Związek Bokserski prezes Edmund Kubisiak 
i Ryszard Grzybek.

- Każda z wyróżnionych osób wniosła ogromny wkład 
w popularyzację pięściarstwa. Zawsze z przyjemnością 
przyjeżdżamy do Gnojnika, bo wiemy, że czeka nas tu-
taj życzliwe przyjęcie i wydatna pomoc w organizacji 
zawodów. Szczególnie cenimy sobie współpracę z wój-
tem, panem Sławomirem Paterkiem, który od pierwszych 
organizowanych tutaj wspólnie zawodów wspiera nas 

Mistrzostwa Małopolski w boksie

By skuteczniej ratować ludzkie życie
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żeńskich wysoką formę zaprezentowały dziewczęta 
z Uszwi, notując dwa zwycięstwa i remis. Dobrze za-
prezentowały się także siódmoklasistki z Gosprzydo-

wej. Następnie w Gnojniku 
walczyły dziewczęta z gru-
py młodszej (klasy IV-VI). 
Kwestię zwycięstwa rozstrzy-
gnęły pomiędzy sobą uczen-
nice z Lewniowej i Biesia-
dek. Ostatecznie na najwyż-
szym stopniu podium stanęły 
podopieczne dyrektora Sta-
nuszka. Ostatni akcent tego 
sportowego maratonu stano-
wił turniej chłopców z grupy 
młodszej, który przyniósł za-
skakujące zakończenie, jakim 
było zwycięstwo chłopców 
z Biesiadek. Na drugiej pozy-
cji uplasowała się Uszew.

Uczennice i uczniowie 
klas VII i oddziałów gimna-
zjalnych walczyli następnie 
w turnieju tenisa stołowego 
indywidualnego i drużyno-
wego. Na zawody w Uszwi 
przyjechały reprezentacje 
wszystkich szkół podstawo-
wych. W turnieju indywidu-
alnym, rozgrywanym syste-
mem mieszanym (grupowo 
później  systemem radziec-
kim), walczyło 18 dziewcząt 
i 18 chłopców. Finałowy 
pojedynek rozegrały między 
sobą dziewczęta z Uszwi, 
które w drodze na podium 
musiały pokonać bardzo sil-
ne zawodniczki z Gnojnika, 
Lewniowej i Biesiadek. A oto 
jak przedstawiała się klasyfi-
kacja końcowa: 1. Wiktoria 
Piekarz (Uszew), 2. Alicja 
Hosaniak (Uszew), 3. Julita 
Cięciwa (Gnojnik), 4. Julita 
Pasek (Lewniowa), 5. Nata-
lia Górak (Gnojnik), 6. Anna 
Sacha (Biesiadki). Zawody 
męskie stały pod znakiem do-
minacji Lewniowej – trzech 
chłopców z tej szkoły upla-
sowało się w pierwszej szó-
stce. Walkę z nimi podjęli 

zawodnicy z Uszwi, Gnojnika i Biesiadek, którzy zajęli 
miejsca od drugiego do czwartego. Klasyfikacja końco-
wa: 1. Jakub Konstanty (Lewniowa), 2. Dawid Niewola 
(Uszew), 3. Bartosz Skirło (Gnojnik), 4. Kamil Musiał 

Sportowcy zakończyli pierwszą część zmagań
Zmieniły się zasady rywalizacji, jednak nie zanikła 

sportowa ambicja i wola walki wśród dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Gnojnik – tak pokrótce można opisać 
pierwszy semestr sportowych 
zmagań uczniów i uczennic 
lokalnych szkół podstawo-
wych. Na początek sezonu 
przyszło wszystkim zmierzyć 
się ze zmianami organizacyj-
nymi – w związku z reformą 
edukacji od bieżącego roku 
szkolnego uczniowie rywali-
zują w kategoriach Igrzyska 
Dzieci (2005 i młodsi) oraz 
Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej (2002-2004). Plusy takie-
go rozwiązania odczujemy 
dopiero w przyszłym roku 
szkolnym, kiedy to w Bie-
siadkach i Gosprzydowej 
pojawi się klasa ósma, dzięki 
czemu bardziej wyrównają 
się szanse tych szkół w ry-
walizacji w grupie starszej 
z Gnojnikiem, Lewniową 
i Uszwią (gdzie są oddziały 
gimnazjalne).

Tradycyjnie, rywalizację 
sportową rozpoczęto druży-
nowymi biegami sztafetowy-
mi. Wrześniowe biegi w Go-
sprzydowej, na których sta-
wiły się reprezentacje wszyst-
kich szkół, zakończyły się 
sukcesem Lewniowej i Gnoj-
nika w grupie młodszej oraz 
Gnojnika w grupie starszej. 
Awans do zawodów powia-
towych wywalczyły również 
drużyny z miejsc drugich, 
tj. dziewczęta z Gnojnika, 
chłopcy z Gosprzydowej 
oraz chłopcy z Uszwi (grupa 
starsza). Biegaczom dopisy-
wały humory, a i kondycja 
na początku sezonu okazała 
się być całkiem dobra.

Kolejne akty całorocznej 
rywalizacji rozgrywały się 
już na halach sportowych. 
Najpierw walczono w turnie-
ju piłki halowej w Gnojni-
ku. Poszczególne szkoły ry-
walizowały w trzydniowych zmaganiach ze zmiennym 
szczęściem. Jako pierwsi boje toczyli uczniowie z grupy 
starszej. W turnieju chłopców zwycięstwo odniósł Gnoj-
nik, któremu po piętach deptała Uszew. Wśród zespołów 

na trasie biegu

przy bramce

Która szkoła jest najlepsza ...

nad szachownicą
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(Biesiadki), 5. Norbert Dominik (Lewniowa), 
6. Wojciech Konstanty (Lewniowa). Następ-
nie przystąpiono do rywalizacji drużyno-
wej. Tu znów mierzono się każdy z każdym. 
Wśród dziewcząt z kompletem wygranych 
zwyciężył duet z Uszwi. Za nim uplasowała 
się drużyna z Lewniowej, zaś ostatnie miejsce 
na podium przypadło Biesiadkom. Nieco ina-
czej przebiegł turniej męski. Tu dominował 
Gnojnik, któremu po piętach deptała drużyna 
z  Lewniowej. Trzecie miejsce na podium za-
jęli gospodarze, czyli chłopcy z Uszwi.

Kolejne zmagania rozegrały się przy 
szachownicach. Wysoki poziom amatorów 
„królewskiej gry” potwierdziły turnieje grup młod-
szych i starszych. Zaproszenie do przyjazdu na turniej 
w gosprzydowskiej szkole przyjęły trzy placówki – Bie-
siadki, Gnojnik i Uszew, a także gospodarze. Drużyny 
rywalizowały systemem każdy z każdym. W turnieju 
grup młodszych szkoły prezentowały zbliżony poziom, 
jednak ostatecznie na pierwszym miejscu uplasowała się 
Uszew (Konrad Hosaniak, Jan Kowalczyk, Jakub Biel, 
Klaudia Młyńska) jeden mecz remisując, a dwa wygry-
wając. O jedno zwycięstwo mniej mieli szachiści z Bie-
siadek, plasując się na drugim miejscu (Dominik Biel, 
Andrzej Hebda, Adam Hebda, Julia Machał). Poziom za-
wodów w grupie starszej był wysoki, o czym świadczyła 
duża liczba ciekawych pojedynków indywidualnych oraz 
meczów drużynowych zakończonych remisem. Najwyż-
szą formę zaprezentowali szachiści z Gnojnika (Antoni 
Musiał, Jacek Kowalczyk, Sebastian Tekiela, Julita Cię-
ciwa), którzy do dwóch pierwszych wygranych dołoży-
li na końcu remis. Drugie miejsce wywalczyła Uszew 
(Karol Grzywacz, Daniel Golec, Dawid Niewola, Alicja 
Hosaniak). Na wyróżnienie zasługują zawodnicy, którzy 
wygrali wszystkie swoje pojedynki to jest Adam Heb-
da (Biesiadki), Konrad Hosaniak (Uszew), Anna Sacha 
(Biesiadki), Antoni Musiał (Gnojnik), Jacek Kowalczyk 
(Gnojnik) i Alicja Hosaniak (Uszew).

Po raz pierwszy szkoły podstawowe z terenu naszej 
gminy rozegrały turniej badmintona drużynowego o Pu-
char Wójta Gminy. W zawodach wystartowała młodzież 
z Gnojnika i Gosprzydowej. Drużyny mierzyły się ze 
sobą w grach pojedynczych oraz deblowych. Wyniki 
końcowe turnieju przedstawiają się następująco: dziew-
częta: 1. Gnojnik A (Julita Cięciwa, Natalia Górak), 
2. Gnojnik B (Justyna Sacha, Aleksandra Jaroszek), 
3. Gosprzydowa (Sabina Antczak, Alicja Sacha); chłop-
cy: 1. Gnojnik A (Mateusz Gazda, Dawid Frankowski), 
2. Gnojnik B (Tomasz Zapiór, Wojciech Cisak), 3. Go-
sprzydowa (Adrian Wąs, Kacper Nowak).

Po przerwie świąteczno-noworocznej do boju ruszyli 
najlepsi koszykarze i koszykarki. Turnieje rozgrywano 
systemem każdy z każdym, a rozgrywki były niesa-
mowicie zacięte. Najpierw wyłoniono mistrzów gminy 
w grupie starszej. Pierwsze miejsce w turnieju męskim 
wywalczyli uczniowie z Gnojnika. Po piętach deptali im 
reprezentanci szkoły w Lewniowej, którzy jednak w bez-
pośrednim meczu ulegli gospodarzom turnieju. Równie 
emocjonująco przebiegał turniej dziewcząt, który – 

w wyniku równej liczby punktów – rozstrzygała dopiero 
różnica stosunku koszy zdobytych i straconych trzech 
drużyn – Gnojnika, Lewniowej oraz Uszwi. Ostatecz-
nie puchar Wójta Gminy Gnojnik powędrował do Lew-
niowej. Turniej grup młodszych zakończył się podwój-
nym zwycięstwem podopiecznych dyrektora Stanuszka. 
W zawodach dziewcząt drugie miejsce wywalczył Gnoj-
nik, zaś w turnieju męskim zespół z Biesiadek.

Ostatni akcent rywalizacji sportowej w pierwszym 
semestrze stanowił turniej tenisa stołowego indywidu-
alnego i drużynowego grup młodszych. Zaproszenie do 
wzięcia udziału w turnieju przyjęły wszystkie szkoły, 
a w Uszwi stawiły się reprezentacje od 4 do 10 uczniów 
danej placówki. Najpierw zmierzono się przy stołach 
w turnieju indywidualnym. Zawodnicy i zawodniczki ry-
walizowali systemem radzieckim. Klasyfikacja końcowa 
dziewczęta: 1. Sara Zając (Gnojnik), 2. Agnieszka War-
chał (Biesiadki), 3. Katarzyna Wójtowicz (Gosprzydo-
wa), 4. Natasza Gawlik (Biesiadki), 5. Katarzyna Pasek 
(Biesiadki), 6. Wiktoria Dominik (Lewniowa). Klasyfi-
kacja końcowa chłopcy: 1. Konrad Hosaniak (Uszew), 
2. Szymon Wąs (Lewniowa), 3. Maksymilian Gnyla 
(Biesiadki), 4. Adrian Piekarz (Uszew), 5. Wiktor Ku-
backi (Uszew), 6. Nikodem Kopeć (Uszew). Następnie 
przystąpiono do rywalizacji drużynowej. Turniej chłop-
ców trzymał w napięciu do ostatnich chwil, a o miej-
scach na podium decydowało przeliczenie stosunku ma-
łych punktów. Ostatecznie prawo gry w turnieju powia-
towym wywalczyli uczniowie PSP Lewniowa i PSP Bie-
siadki, zaś wśród dziewcząt reprezentantki PSP Gnojnik 
i PSP Biesiadki.

Urząd Gminy Gnojnik, czuwający finansowo i orga-
nizacyjnie nad przebiegiem sportowej rywalizacji, pra-
gnie po raz kolejny podziękować dyrektorom szkół oraz 
nauczycielem wychowania fizycznego za zaangażowa-
nie w przygotowanie zawodów oraz wpajanie młodym 
sportowcom zasady fair play.

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

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

na hali sportowej
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Przygoda na stoku
40 uczniów z czterech szkół podstawowych zgłosi-

ło się w bieżącym roku do udziału w programie „Jeż-
dżę z głową” od dwóch lat realizowanego 
w placówkach oświatowych z terenu gminy 
Gnojnik. 21 stycznia br. uczestnicy akcji po 
raz pierwszy założyli narty lub snowboard na 
nogi i przez trzy godziny na stoku w Jastrzę-
biej pod okiem instruktorów i nauczycieli-
-opiekunów stawiali pierwsze kroki na śnież-
nym dywanie. 

Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/
snowboardzie skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych nieumiejących jeździć. 
Ma na celu przede wszystkim nabycie przez 
najmłodszych umiejętności i podstaw po-
prawnej techniki jazdy, wzrost bezpieczeństwa młodych 
Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z tras i stoków narciarskich, nabycia nawy-
ku jazdy w kasku, poprawę kondycji, a także podniesie-
nie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich 
szkół podstawowych.

Koszt przedsięwzięcia zamknął się w tym roku 
w kwocie 28 tys. zł. Ze środków Województwa Ma-
łopolskiego Gmina Gnojnik uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 8,1 tys. zł. Rodzice dołożyli każdemu 
dziecku po 100 zł, zaś reszta kwoty (ok. 16 tys. zł) to 
pieniądze z budżetu  Gminy Gnojnik. 

Kapryśna tegoroczna zima nie gwarantowała dobrych, 

śnieżnych warunków. Właściciele stacji  w Jastrzębiej 
poradzili sobie z tym problemem i zapewnili optymal-
ne warunki na stoku. Wrażenia młodych narciarzy są 
bardzo pozytywne. Podziękowania należą się nauczy-
cielom, którzy mimo bardzo skromnych wynagrodzeń 

poświęcili swój wolny czas zapewniając podopiecz-
nym nie tylko opiekę, ale także pomoc w problemach ze 
sprzętem i organizacją zajęć. 

Warto przy okazji zauważyć, że rośnie grupa młodzie-
ży, która pierwsze kroki na nartach ma już za sobą i chcia-
łaby doskonalić swoje umiejętności. W tym roku taką 
wolę wyraziło aż 40 uczniów. Celem Gminy jest podjęcie 
starań o zapewnienie kolejnych środków finansowych na 
realizację projektu, a tym samym umożliwienie amatorom 
sportów zimowych osiągnięcia kolejnego stopnia opano-
wania techniki jazdy na nartach i snowboardzie. 

Andrzej Stańczyk – Kierownik Referatu Oświaty
Urząd Gminy Gnojnik

Spotkanie z myśliwymi w Biesiadkach
Już w przedszkolu dzieci poznają przyrodę i uczą 

się, jak o nią dbać. Potwierdzeniem tego jest wyjątko-
we spotkanie edukacyjne z myśliwymi z Koła Łowiec-
kiego „Hubertus” z Brzeska, które odbyło się 9 lutego 
2018r. w Publicznym Przedszkolu w Biesiadkach. Łow-
czy Koła Mieczysław Hebda i Paweł Myszka przekaza-
li przedszkolakom wiele ciekawych informacji o pracy 
myśliwych, która nie sprowadza się tylko do polowań, 
ale jest całorocznym dbaniem o mieszkańców lasów. 
Myśliwi troszczą się o zwierzęta dokarmiając je zimą, 
dbają, aby nie rozprzestrzeniały się cho-
roby oraz, żeby nie niszczyły plonów 
rolnikom. Dzieci z ogromną ciekawością 
słuchały, jak panowie opowiadali o swo-
jej pasji. Przedszkolaki mogły zobaczyć, 
a nawet dotknąć poroża kozła, daniela 
i jelenia oraz kłów dzika zwanych faj-
kami. Chętne dzieci mogły wypróbować 
sprzęt do wabienia dzików i jeleni. 

Spotkanie z myśliwymi pozwoliło 
dzieciom znaleźć odpowiedź na pytanie: 
Czy lasom potrzebni są myśliwi? Wszyst-
kie przedszkolaki zgodnie odpowiedziały 
że tak, ponieważ myśliwi podobnie jak 
dzieci  są „Przyjaciółmi  Przyrody”, dbają 

Świeżo upieczeni narciarze z gminy Gnojnik

o nią, opiekują się i troszczą o zwierzęta, pomagają im 
przetrwać zimę. Dlatego też rodzice wraz z dziećmi ak-
tywnie włączyli się do akcji zbierania pokarmu dla zwie-
rząt leśnych, pod hasłem: „Pomagamy zwierzętom prze-
trwać zimę”. Zgromadzoną żywność (zboże, owoce, wa-
rzywa oraz chleb) dzieci wraz z personelem przedszkola 
przekazały myśliwym. 

W imieniu dzieci i swoim jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za niecodzienną lekcję przyrody oraz przekaza-
ne prezenty.             Paulina Strzesak
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 Święto Babci i Dziadka
,,Babci i dziadka, przyznać to trzeba, 
każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana. 
Przez wszystkie dzieci jest szanowana.
No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. 
Tak jak rodzice bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości. 
Nigdy nie szczędzą dla nas czułości.”
22 i 23 stycznia 2018 r. w  Publicznym Przedszko-

lu w Gnojniku odbyły się niezapomniane spotkania, na 
które przybyli szczególni goście: dziadkowie. Świętowa-
liśmy bowiem Dzień Babci i Dziadzia.

Nikt nie jest w stanie zastą-
pić dzieciom miłości rodziców, 
ale miłość dziadków do wnuków 
sprawia, że czują się oni ważni, 
potrzebni i bardzo bezpieczni. 
I nieważne, ile mają lat: sześć czy 
dwadzieścia. Dziadkowie, jak nikt 
inny posiadają dwie szczególne 
cechy, które sprawiają, że mają 
dobry kontakt z wnukami. Pierw-
sza z nich to umiejętność słucha-
nia, druga cecha to, że zawsze 
znajdują czas na rozmowę z wnu-
kami. Ponadto dziadkowie opiekują się swoimi wnu-
kami, okazują im cierpliwość, zrozumienie, wspierają 
w trudnych chwilach. To nic, że czasem rozpieszczają 
wnuki słodyczami, prezentami i pieniędzmi. Dajemy im 
na to ciche przyzwolenie, bo przecież tak wiele dobrego 
robią dla nich. 

Wnuki kochając swoich dziadków chętnie przygo-
towały się na spotkanie z nimi w przedszkolu. Każdy 
oddział w wyznaczonym dniu i czasie gościł babcie 
i dziadków. I tak dzieci z oddziałów II, IV, V składały 
swoim dziadkom okolicznościowe życzenia, recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Oddziały II, III, 
i V przedstawił jasełka bożonarodzeniowe i życzenia 
noworoczne. Goście byli bardzo zadowoleni i dumni 
ze swoich wnuków. W oczach niektórych, można było 
dostrzec łzy wzruszenia. Występy dzieci zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką 
dla naszych gości były własnoręcznie wykonane laurki 

i prezenty. Spotkania przebiegały w miłej i serdecznej 
atmosferze przy kawie i domowych, pysznych ciastach. 
Za rok znów się spotkamy z naszymi dziadkami.

Renata Wiśniowska
***
Najpierw moja wnuczka z dumą wręczyła mi za-

proszenie. Potem kazała wystroić szanownego dziadka 
w jego najładniejszą koszulę i dopilnowała, abyśmy na 
sobotę nie mieli żadnych planów. Zgodnie z jej zamia-
rem zjawiliśmy się w Szkole Podstawowej w Lewnio-
wej na uroczystości przygotowanej z okazji naszego 
święta. Sala pięknie ubrana, stoły bogato zastawione 
i magiczna dekoracja na scenie – to wszystko czekało na 
przybyłych seniorów. Ciężko wprost opisać słowami co 
się działo na szkolnej scenie. Przedszkolaki czarowały 
swym uśmiechem, słowa piosenek i wierszy wyciskały 

łzę w oku a kiedy zobaczyłam 
moją wnuczkę w przedstawieniu 
Babuszki, zrozumiałam gdzie 
się podziała moja odświętna 
spódnica. Jasełka bożonarodze-
niowe pokazane przez starszych 
uczniów na długo zapadły w pa-
mięć zarówno dzięki strojom jak 
i treściom. Obiad jak zwykle był 
pyszny ale kiedy dyrektor zapro-
sił do tańca, pomyślałam, że to 
jakiś żart. Okazało się jednak, 

że moje stare kości wcale nie są takie stare. Tańcom, 
swawolom, dobrej zabawie nie było końca, bo przecież  
„w naszym wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmę-
czenia przetańczyć noc całą”.

W roli babci Bogumiła Sacha

 Pląsy bajkowych postaci
W Publicznym Przedszkolu w Gnojniku odbył 

się bal karnawałowy. Dla dzieciaków to niezwy-
kły dzień. Wielką niespodzianką był występ ich ro-
dziców, którzy przygotowali bajkę pt. „Śnieżka”,
a reżyserami były wychowawczynie oddziałów: 
II – Joanna Mietła i III – Ewa Wąs.

Od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe posta-
cie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, 

królewny, rycerzy, piratów, policjantów, kowbojów, Spi-
der-Manów. Nie sposób zliczyć i wymienić te wszystkie 
postacie. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Gdy czas 
zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę ba-
lową. Bal umożliwił przedszkolaczkom i wychowawcom 
spędzenie dnia w niezwykłej atmosferze. Wspólna zaba-
wa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to 
było głównym celem naszych starań.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych balowych strojów i poczęstunku.
Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Renata Wiśniowska

Tak przedszkolaki kochają babcie

Popisy małych aktorów
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przedstawiającym ulubione zajęcie. Powstało wiele ar-
tystycznych dzieł, z których przygotowana przez wo-
lontariuszki: Magdę, Nikolę i Anię herbata smakowała 
wyjątkowo. W nagrodę za pięknie wykonane zadanie 
każdy dostał pyszną watę cukrową. Chętne dzieci mo-
gły pomalować sobie buźki lub zrobić wyjątkowy tatu-
aż. Odbyła się również pogadanka na temat „Co to jest 

agresja i przemoc?”. Na 
zakończenie pierwszego 
dnia wszyscy bawili się 
wesoło w ulubioną zaba-
wę z krzesełkami.

2. dzień – wtorek
Kolejny dzień spę-

dz i l i śmy wspó ln i e 
z dziećmi ze Świetlicy 
Wiejskiej w Lewniowej. 
Razem wybraliśmy się 
do kina Planeta na film 
pt. „Tedi i mapa skar-
bów”. Przygoda Tedi-
’ego pokazała nam, że 
w życiu nie pieniądze 
i kosztowności są naj-
cenniejsze, lecz przy-
jaźń, miłość i marzenia. 
To produkcja pełna ak-
cji, humoru i ciepła, na 
której doskonale bawili 
się zarówno najmłodsi 
widzowie, jak i dorośli. 
Po pełnym wrażeń se-
ansie i zrobieniu wspól-
nego zdjęcia wróciliśmy 

do Gnojnika i Lewniowej na pyszną pizzę z „Torino”. 
3.-4. dzień – środa-czwartek
14 lutego wraz z Mobilnym Centrum Języków Ob-

cych „NeverendingStory” wybraliśmy się na dwudniową 
wycieczkę do Bochni, do najstarszej w Polsce Kopalni 
Soli. Całą przygodę rozpoczęliśmy od zjazdu pod zie-
mię szybem Campi na głębokość 212 metrów. Następ-
nie pokonując ponad 300 schodów zeszliśmy do komory 
Ważyn. Tam zostawiliśmy swoje bagaże i wyruszyliśmy 
na zwiedzanie kopalni. Na początek przemierzyliśmy 
podziemną kolejką kilometrową trasę pomiędzy szybem 
Campi i Sutoris. Kolejka jechała dość szybko, ale po 
drodze można było zobaczyć wiele ciekawych miejsc. 
Zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie. 
W opowiadaniu o bocheńskiej soli pomagały multime-
dialne postaci: królowie polscy, kupcy genueńscy. Za 
pomocą holograficznych, interaktywnych inscenizacji 
i przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średnio-
wieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz 
inne aspekty z życia kopalni. Mieliśmy wrażenie, jak-
by praca górników w kopalni odbywała się tuż obok 
nas. Kolejną atrakcją było zwiedzanie kaplicy św. Kin-
gi, gdzie poznaliśmy legendę o pierścieniu św. Kingi 

Tegoroczne zimowisko zgromadziło w Świetlicy 
w Biesiadkach prawie 40 dzieci z Biesiadek i Żerkowa. 
Zajęcia rozpoczęły się we wtorek 13 lutego, a zakończy-
ły w sobotę 17 lutego. Pierwsze spotkanie, w ramach 
ostatniego dnia przed wielkim postem, upłynęło nam na 
zabawie karnawałowej, pieczeniu pizzy oraz zajęciach 
ZUMBA FITNESS prowadzonych przez niezawodną 
Jolę z firmy ZumFit. 
Nie mogło zabraknąć 
również konkursu z na-
grodami na najlepsze 
przebranie karnawało-
we. W środę także nie 
próżnowaliśmy. Dzięki 
uprzejmości dyrekcji 
szkoły, dwie godziny 
spędziliśmy na roz-
grywkach sportowych 
na sali gimnastycznej. 
Później udaliśmy się na 
świetlicę, by tam wziąć 
udział w mini turnieju 
„Kocham cię Polsko”, 
gdzie w grupach dzieci 
rozwiązywały wszel-
kiego rodzaju zagadki, 
a także całym sercem 
angażowały się w prze-
różne konkurencje, gdyż 
dla najlepszej drużyny 
przewidziane były na-
grody. Kolejny dzień 
był równie intensywny. 
Rozpoczęliśmy od wy-
jazdu do kina na bajkę „Tedi i mapa skarbów”, a później 
zagraliśmy w kręgle oraz zjedliśmy co nieco w McDo-
naldzie. Jak każdy wypoczynek na świetlicy, tak i ten 
musiał zakończyć się wesołym nocowaniem, podczas 
którego odbył się kolejny konkurs, tym razem plastycz-
ny pt. „Wypoczynek na świetlicy”, a także obejrzeliśmy 
kilka filmów i schrupaliśmy popcorn. Nagrody w kon-
kursach zostały ufundowane przez GOPS w Gnojniku, 
za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję wszystkim dzie-
ciom za wspólną zabawę, mamom za pomoc, i już teraz 
zapraszam na wakacyjne szaleństwo podczas półkolonii 
letnich!

Ewa Strzesak
***
1. dzień – poniedziałek
Zajęcia feryjne w Centrum Kultury w Gnojniku zor-

ganizowane przez Świetlicę Wiejską oraz Bibliotekę 
Publiczną rozpoczęliśmy od zajęć integracyjno-tanecz-
nych. Była to świetna okazja do bliższego poznania się 
i nawiązania nowych znajomości. Po kilku pląsach i za-
bawach z chustą każdy z uczestników miał okazję do 
zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych przy 
ozdabianiu kubeczka swoim imieniem oraz znaczkiem 

Intensywność świetlicowych wrażeń

Sportowe nastroje

Planszowe łamigłówki
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i odkryciu soli na bocheńskiej ziemi. Na zakończenie 
chętne dzieci mogły zjechać do komory Ważyn 140 me-
trową zjeżdżalnią, która w szybki i przyjemny sposób 
pomaga pokonać różnicę poziomów wynoszącą 33 m. 
Po zwiedzaniu nadszedł czas na posiłek, grę w piłkę noż-
ną i zabawy ruchowe. Po wieczorze pełnym emocji i za-
bawy udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Następ-
nego dnia skoro świt nikogo nie trzeba było namawiać 
do wstawania. Po porannej toalecie i śniadaniu spakowa-
liśmy śpiwory oraz ple-
caki i małymi grupami 
powoli opuszczaliśmy 
kopalnię. Nasz pobyt 
w kopalni, choć krótki, 
okazał się niezwykłą 
przygodą, interesującą 
lekcją i świetną zabawą.

5. dzień – piątek
Przedostatni dzień 

feryjnych zajęć spędzi-
liśmy wspólnie z dzieć-
mi z Lewniowej na hali 
Publicznego Gimnazjum 
w Gnojniku, na której 
każdy znalazł coś inte-
resującego. Była Zumba 
z Animkiem i zajęcia 
sportowo-ruchowe z Fa-
mily Fun. Na najmłod-
szych czekał zamek 
dmuchany i klocki pian-
kowe. Odbyły się rów-
nież rozgrywki hokejo-
we, w których wszystkie 
starsze dzieci bardzo 
chętnie brały udział.

6. dzień – sobota
Wielkim finałem od-

poczynku był wyjazd do 
tarnowskiego teatru na 
sztukę pt. „Tajemniczy ogród”. Po przybyciu na miejsce, 
dzieci z niecierpliwością czekały na rozpoczęcie spek-
taklu. Nim rozległ się trzeci dzwonek, wszyscy zajęli 
już miejsca na sali. Kiedy rozsunęła się kurtyna, naszym 
oczom ukazała się osierocona Mary Lennox z panią 
Medlock. Dziewczynka przybywa do Anglii i udaje się 
właśnie do swojego jedynego krewnego, wuja Archi-
balda. Tak oto zaczyna się sceniczna adaptacja klasyki 
literatury dziecięcej pt. „Tajemniczy ogród”. To piękna 
opowieść o potrzebie miłości, poszukiwaniu przyjaźni 
i uzdrowicielskiej mocy kontaktu z przyrodą. Wspaniała 
scenografia, efekty świetlne i dźwiękowe oraz znakomi-
ta gra aktorów wywarły na nas niesamowite wrażenie. 
Owacjom nie było końca, a to pełne magii przedstawie-
nie na pewno na długo pozostanie w pamięci nie tylko 
dzieci.

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i nasze 
sześciodniowe zajęcia feryjne bardzo szybko nam minę-
ły. Dziękujemy bardzo za wsparcie finansowe Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku, pizzerii 

„Torino” za ufundowanie części poczęstunku, dyrekcji 
PSP im. Jana Pawła II w Gnojniku za współpracę, fir-
mom „Animek” i „Family Fun” za pomoc w organizo-
waniu zabaw, a wszystkim dzieciom za fantastyczną za-
bawę, uśmiech i mnóstwo pozytywnej energii.

Katarzyna Gnela
***
W tym roku dwutygodniowe zimowisko w Uszwi 

i Zawadzie Uszewskiej upłynęło pod hasłem „Ferie 
z Niepodległą”. Zor-
ganizowały je Świetli-
ca Wiejska wspólnie 
z Biblioteką Publiczną. 
Uczestniczyły w nich 
dzieci starsze i młodsze 
na osobnych turnusach.

Tegoroczne zimowi-
sko obfitowało w róż-
norodne zajęcia, któ-
rych tematem przewod-
nim była setna rocz-
nica odzyskania przez  
Polskę niepodległości, 
a więc malowaliśmy, 
śpiewaliśmy i poznawa-
liśmy historię poprzez 
zabawę.   

Odbyły się też wspa-
niałe wyjazdy: z grupą 
starszą na łyżwy, z ma-
luchami na kręgle oraz 
wspólna wycieczka 
do Krakowa na zamek 
królewski na Wawelu. 
Dla obu grup nie mogło 
zabraknąć oczywiście 
stałego punktu, czyli 
McDonald’sa.

Ponadto uczestnicy 
zimowiska najbardziej 

entuzjastycznie przeżyli noc filmową w remizie, szcze-
gólnie najmłodsi, dla których to była pierwsza taka przy-
goda. Wszyscy uczestnicy, choć niewyspani po nocnych 
harcach, bardzo radośni wracali rankiem do domu.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomagali 
nam w organizacji zimowiska i wraz z nami opiekowali 
się dziećmi, a bez których zajęcia feryjne nie byłyby ta-
kie same.

Lucyna Wnęk
***
Również dzieci z Gosprzydowej mogły wziąć udział 

w zimowisku zorganizowanym w Świetlicy Wiejskiej. 
Od 12 do 17 lutego dzieci uczestniczyły w wesołych 
zabawach, korzystały z bilarda, tenisa stołowego i gier 
planszowych. Były też wspólne spacery, wyjścia na piz-
zę. Amatorki rękodzieła ochoczo próbowały swych sił 
w różnych technikach haftu. Na zakończenie zimowiska 
odbył się wyjazd do Nowego Sącza na sztukę teatralną 
„Śnieżka historia odwrócona”.

Maria Mróz

Wesoły relaks

Wszystkie kolory chusty
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Spotkanie Noworoczne w Gosprzydowej

Hej, kolęda, kolęda
Gosprzydowa
Choć minął już okres Bożego Narodzenia, nadal  z ra-

dością wracamy do wydarzeń jakie miały miejsce w Be-
tlejem przed ponad 2000 laty. Za sprawą jasełek zorga-
nizowanych 14 stycznia 2018 r. przez Świetlicę Wiejską 
w Gosprzydowej mogliśmy poczuć świąteczną atmosferę.

Biesiadki
W Święto Trzech Króli w Domu Ludowym w Bie-

siadkach odbyło się wspólne kolędowanie pod hasłem: 
„Maleńka przyszła miłość”. Wystąpiło wielu wspania-
łych, lokalnych artystów, w tym także grupy śpiewają-
co-muzyczne. Mogliśmy posłuchać kolęd i pastorałek 
w wykonaniu przedszkolaków, chórku dziecięcego, ze-
społu „Ilios”, Agnieszki Myrlak, Emilii Hawryłko, chóru 
parafialnego, a także dzieci uczących się grać na gitarze. 
Całości dopełniał śpiew wszystkich zgromadzonych. 

To już tradycja, że  w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Gosprzydowej na początku roku organi-
zowane jest Spotkanie Noworoczne. Jest to wyjątkowy 
dzień w życiu szkoły, w przygotowanie którego nauczy-
ciele i uczniowie wkładają wiele trudu.

W tym roku Spotkanie Noworoczne odbyło się 
24 stycznia. Wśród gości znaleźli się dziadkowie i bab-
cie uczniów wszystkich klas oraz osoby starsze i sa-
motne z Gosprzydowej. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, Se-
kretarz Gminy Gnojnik Anna Rachwalik, Kierownik Re-
feratu Oświaty Andrzej Stańczyk, sołtys Gosprzydowej 
Dorota Musiał, radni sołectwa oraz emerytowani pra-
cownicy szkoły. 

Spotkanie rozpoczął dyrektor Tadeusz Kowalczyk, 
witając licznie przybyłych gości. Część artystyczną 
otwarły przedszkolaki oraz dzieci z klas I i III występem 
dla swoich dziadków. Kolejnym punktem były jasełka 
w wykonaniu uczniów klas IV-VII. W przedstawieniu 
wzięli udział wszyscy wychowankowie szkoły. Sprostali 
oni wielkiemu wyzwaniu, ucząc się trudnych ról, śpie-
wając i tańcząc. O ich wspaniałym występie najlepiej 
świadczą opinie zachwyconej publiczności. Następnie 
przyszedł czas życzeń dla naszych seniorów, które zło-
żyli sołtys Gosprzydowej Dorota Musiał oraz Kierownik 
Referatu Oświaty Andrzej Stańczyk. Ostatnim punktem 
imprezy był występ Iskierek – zespołu cheerleaders, 
który wykonał dwa układy choreograficzne. Po części 
oficjalnej nastąpił poczęstunek przygotowany przez 
Radę Rodziców i Radę Sołecką.

Dla naszej szkoły to ważne, aby uczyć szacunku 
i przywiązania do starszych, integrować nie tylko poko-
lenia, ale również lokalne środowisko i aktywnie kre-
ować życie kulturalne, właśnie poprzez organizację im-
prez środowiskowych. 

Monika Wiśniowska
Małgorzata Jarosińska-Dubiel

Lewniowa
21 stycznia br. sala w lewniowskim Domu Strażaka 

wypełniła się po brzegi. Przybyli ci, którzy w niedzielne 
popołudnie zechcieli spotkać się z kolędą, aby wspólnie 
jeszcze raz poczuć atmosferę Świąt. Spotkanie rozpoczę-
ła parafialna schola, której przecież nie mogło zabraknąć 
na tego typu wydarzeniu. Dzieci należące do działającej 
przy świetlicy grupy teatralnej, przeniosły zgromadzo-
nych do Betlejem. Tekstem mówionym i melodyjnymi 
utworami skłoniły wszystkich obecnych do głębokich 
refleksji. Kolejny punkt spotkania z kolędą nosił hasło 
„ Lewniowskie rodziny dla boskiej Dzieciny”. Talenty 
rodzinne wystąpiły na scenie, śpiewając kolędy i pasto-
rałki. Wydarzenie zakończyli uczniowie Jakuba Toty, 
którzy w świetlicy pobierają lekcje gry na instrumentach 
i skorzystali ze sposobności, aby pochwalić się swoimi 
dotychczasowymi osiągnięciami. Z racji obchodzonego 
w tym dniu święta Babci odśpiewano jeszcze głośne 100 lat 
dla babć i dziadków.

Kolędo leć z Gosprzydowej w świat

Taneczne show przy szopce

Publiczność nie zawiodła
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Zawada Uszewska 
Dom Ludowy w Zawadzie Uszewskiej rozbrzmie-

wał znowu kolędami. Na spotkanie przybyli zapro-
szeni goście: Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, 
ks. proboszcz Jan Kudłacz, ks. katecheta Jan Góra, 
radna Zawady Uszewskiej Krystyna Jaroszek i sołtys 
Jan Robak. Licznie zgromadzili się mieszkańcy Uszwi 
i Zawady Uszewskiej. Po przywitaniu gości wystąpiły 
dzieci z przedstawieniem jasełkowym następnie młodzi 
kolędnicy z tradycyjnym obrzędem Herody, a na koniec 
przedstawili swój repertuar z turoniem „Kolędnicy znad 
Uszwicy”. Oklaskom nie było końca. Bardzo dziękuje-
my wszystkim za przybycie, a szczególnie grupom ko-
lędniczym za występy, a paniom ze  stowarzyszenia za 
obfity i pyszny poczęstunek.

Uszew
W święto Trzech Króli mieszkańcy Uszwi mogli 

uczestniczyć w kolejnym spotkaniu z kolędą. Na począ-
tek wystąpiły dzieci, w piękny sposób opowiadając hi-
storię narodzenia Jezusa. Młodym aktorom akompanio-
wali Jakub Tota i jego uczniowie. Kolejny punkt progra-
mu to premierowy występ młodych kolędników z przed-
stawieniem Herody. Zaś finał to niezawodni „Kolędnicy 
znad Uszwicy”, których występ jak zawsze wywoływał 
salwy śmiechu i gromkie brawa. 

Gnojnik
21 stycznia w sali widowiskowej Domu Strażaka 

w Gnojniku panowała sympatyczna i pełna ciepła atmos-
fera. Wspaniały koncert orkiestry dętej, radosne występy 
małych kolędników z tutejszego przedszkola, widowi-
sko kolędnicze pt. „Herody” pełne humoru, wystawio-
ne przez grupę kolędniczą „Gnojniczanie” ze Świetlicy 
Wiejskiej spotkały się z serdecznym przyjęciem zgroma-
dzonej widowni. Wzruszające kolędy zaśpiewały repre-
zentantki gnojnickiej podstawówki: Kinga Świerczek, 
Maria Skirło i Anna Wolak oraz dziewczęta z cenionego 
zespołu wokalno-instrumentalnego „Fantazja” z Cen-
trum Kultury. Organizatorzy spotkania kolędniczego 
w Gnojniku dziękują wszystkim osobom służącym po-
mocą w przygotowaniu i sprawnym  przeprowadzeniu 
imprezy.

Lipnica 
Po raz kolejny grupy kolędnicze „Gnojniczanie” 

i „Kolędnicy znad Uszwicy” wzięły udział w Mało-
polskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy 
Murowanej, w kategorii grupy dorosłe. W tym roku do 
wspomnianego konkursu zgłosili się też mali kolędnicy 
ze Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Uszewskiej. Jest to 
dobry dowód na to, że chodzenie po kolędzie w gminie 
Gnojnik jest wciąż żywe i chętnie kultywowane wśród 
przedstawicieli wszystkich pokoleń. 

Przyznano cztery równorzędne I miejsca. Wśród 
laureatów znaleźli się między innymi „Kolędnicy znad 
Uszwicy” z Uszwi. Natomiast grupa kolędnicza  „Gnoj-
niczanie” zdobyła II miejsce. Specjalną nagrodę indywi-
dualną za wspaniałą grę aktorską otrzymał aktor grający 
Żyda, czyli Krzysztof Jewuła z grupy kolędniczej „Gnoj-
niczanie”.    

Bukowina
Góralski Karnawał to Ogólnopolski Konkurs Grup 

Kolędniczych, Popis Par Tanecznych, Konkurs Tańca 
Zbójnickiego i Kumoterki. Kolędowanie, muzyka, ta-
niec i śpiew w tym czasie rozlega się nie tylko w Domu 
Ludowym, ale także w całej Bukowinie Tatrzańskiej. 
W 46 już konkursie gminę Gnojnik, ale też powiat brze-
ski reprezentowali „Kolędnicy znad Uszwicy” z pro-
gramem Herody, którzy znaleźli się w gronie laureatów 
i zajęli III miejsce.             Redakcja

Grupa kolędnicza Gnojniczanie

Kolędnicy znad Uszwicy na lipnickiej scenie

Reprezentanci gminy w ogólnopolskim konkursie
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W tłusty czwartek nie liczy się dwóch rzeczy: kalo-
rii w zjedzonych pączkach i czasu od wyjścia z domu. 
Wychodzenie dotyczy oczywiście pań, bo panowie zo-
stają na gospodarce i cierpliwie czekają na swoje żony. 
Lewniowskie panie w dbałości o tradycję spotkały się 
w Świetlicy Wiejskiej, aby dobrze się bawić na Bab-
skim Combrze. Kobiety zachęcone muzycznymi rytma-
mi, o które zadbał DJ Sołtys, dały się nawet porwać do 
wspólnej zabawy na parkiecie.

Katarzyna Konicz

Świetlica Wiejska oraz Stowarzyszenie „Wieś Na-
szych Marzeń” jak co roku zorganizowały bal karnawa-
łowy dla dzieci. Bilet wstępu to oczywiście obowiązko-
wo strój karnawałowy. Na zabawę, którą prowadzili ani-
matorzy pod kierownictwem Łukasza Hajduka przybyły 
dzieci z Uszwi, Zawady Uszewskiej i Gnojnika.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym 
się dzieli z innymi” – mówił święty Jan Paweł II.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom: Gmi-
nie Gnojnik, Marcie i Piotrowi Pawełkom – Firma Han-
dlowo-Usługowa „NOVUM” Uszew, Helenie i Włady-
sławowi Gałęziowskim, Angelice i Piotrowi Czyżyckim – 
Centrum Motoryzacji CMC, Halinie Bulandzie – Delika-
tesy CENTRUM, Pawłowi Kleckiemu – Firma Oknodre-
wal, Jerzemu Grzesickiemu – Blacharstwo Budowlane, 

 Jak panie w Lewniowej 
o tradycję dbają

Ach co to był za bal…

  Szlakiem kultury, 
szlakiem niezwykłych 

wydarzeń

Józefowi Wąsowi, Marcinowi Gwoździowi. Dzięki Pań-
stwa hojności mogliśmy zapewnić dzieciakom wspaniałą 
zabawę oraz obdarować je drobnymi prezentami.

Prezes Stowarzyszenia Maria Robak

W drugiej połowie 2017 r. w gminie Gnojnik poja-
wiło się nowe stowarzyszenie o wdzięcznie brzmiącej 
nazwie „Szlakiem Kultury”. Nadrzędnym celem orga-
nizacji jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju 
mieszkańcom naszej gminy i zapewnienie im wysokie-
go  standardu życia kulturalnego. Członkowie stowarzy-
szenia pod przewodnictwem Edyty Frejlich przystąpili 
energicznie do działania i już zdążyli przygotować kilka 
interesujących projektów. Dzięki temu wkrótce w naszej 
gminie zostaną przeprowadzone niezwykłe zajęcia dla 
małych i dużych – m.in. warsztaty szycia artystyczne-
go, wytwarzania ekologicznych zabawek, questing, spo-
tkania ze znanymi twórcami oraz impreza ph. „Kultura 
Jest Kobietą”. Szereg atrakcji czeka więc na wszystkich, 
którzy chcą wyjść poza ramy codzienności. Już teraz ser-
decznie zapraszamy do współpracy.

 Ewelina Bednarowska

GNOJNIK
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W sobotę 10 lutego 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej 
w Gosprzydowej odbyły się Gminne Mistrzostwa Sza-
chowe. Rozgrywki odbywały się  systemem szwajcar-
skim  kontrolowanym  na dystansie 7 rund. Prawo do 
gry mieli tylko mieszkańcy Gminy Gnojnik, a o miano 
najlepszego szachi-
sty walczyło sporo 
miłośników tej kró-
lewskiej gry. Mi-
strzem gminy zo-
stał Sylwia Biernat 
z Gosprzydowej. 
Wicemistrzem gmi-
ny okazał się Wal-
demar P łodzień 
z Uszwi, a na trze-
cim miejscu uplaso-
wała się Alicja Ho-
saniak z Uszwi. 
Gminny turniej był 
zaczątkiem tego, co 
czekało  nas w ostat-
ni weekend lutego – 
24 i 25 w sali Domu 
Strażaka w Gnojniku. 
Wówczas rozegrany 
został  XXII  Mię-
dzynarodowy Turniej 
Szachowy o Czarnego 
Konia. W obu dniach 
zawodników czekały 
olbrzymie emocje. 
Było o co walczyć. 
Oprócz głównego 
trofeum tj. Czarnego 
Konia dla seniorów 
i Źrebiątka dla junio-
rów, było do wygra-
nia wiele kosztownych 
nagród. O wspaniałe 
rzeźbione konie i inne 
nagrody mogli walczyć 
wszyscy bez względu 
na miejsce zamiesz-
kania, przynależność  
klubową lub posiada-
ne kategorie szacho-
we. W bieżącym roku 
podczas dwudniowych 
zmagań  szachowych 
gm. Gnojnik odwiedzi-
ło blisko 80 szachistów. 
24 lutego do Gnojnika zjechali juniorzy do lat 18. Zawo-
dy były rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolo-
wanym, czas gry na partię wynosił 2x15 min. Juniorzy 
rywalizowali ze sobą na dystansie 9 rund. Zwyciężył 
Jan Golenia z Wieliczki (to już drugie źrebiątko, które 

Królewskie zmagania za nami 
udało mu się wywalczyć), drugie miejsce zajął Krzysz-
tof Szczurek z Krakowa, na trzecim miejscu uplaso-
wała się Weronika Łęczek z Rzezawy. Najmłodszymi 
uczestnikami reprezentującymi gminę Gnojnik byli: 

Julia Machał z Biesia-
dek i Konrad Hosaniak 
z Zawady Uszewskiej. 
Najmłodszy uczestnik 
turnieju miał zaledwie 
5 lat i przyjechał na tur-
niej z Zaczarnia. 
25 lutego rozegrany 
został turniej OPEN, 
tzn. dla wszystkich 
szachistów i grup wie-
kowych, w którym 
udział wzięło 50 osób. 
11 rund rozegranych 
w tym dniu pozwoli-
ło na wyłonienie naj-

lepszego szachisty 
turnieju. Okazał 
się  nim Miesz-
ko Miś niespełna 
15-letni mieszka-
 niec gminy Czar-
na. drugie miejsce 
przypadło Piotrowi 
Widle z Nowego 
Sącza,  na trzeciej  
pozycji uplasował 
się Jerzy Kyć z Kra-
kowa. Najstarszym 
uczestnikiem tur-
nieju był Krzysztof 
Sowiński. Najlep-

szą seniorką okazała 
się Sabina Jabłońska 
z Gostynina. Niewątpli-
wie magnesem, który  
przyciąga zawodników 
do Gnojnika są rzeźby 
Czarnych Koni. Nale-
ży zaznaczyć, że już od 
22 lat dzieła te wycho-
dzą spod dłuta artysty 
ludowego Czesława 
Gazdy, który na swo-
im koncie ma już pond 
40 wykonanych figur 
Czarnego Konia. 

Red.

Honorowy Patronat nad turniejem objęli:
Starosta Powiatu Brzesko Andrzej Potępa, Prezes Mało-
polskiego Związku Szachowego w Krakowie Jan Kusina, 
Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek.
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  Rozpoznawanie autyzmu u dzieci
Artykuł rekomendowany przez Poradnię Psycholo-

giczno-Pedagogiczną w Brzesku .
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju 

dziecka, którego podstawową istotą jest zaburzenie ko-
munikacji językowej oraz umiejętności społecznych. 
Na obraz funkcjonowania dziecka z zaburzeniami zali-
czanymi do autystycznego spektrum składają się różne, 
mniej lub bardziej nasilone dysfunkcje. Także czas ich 
ujawniania się nie jest jednakowy, a indywidualne róż-
nice dotyczą między innymi poziomu rozwoju umysło-
wego Już w pierwszym roku życia dziecka z autyzmem 
można wskazać różnice w zachowaniu między nimi a ró-
wieśnikami, rozwijającymi się prawidłowo. Dzieci z au-
tyzmem nie uśmiechają się w sytuacjach społecznych, 
wykazują się ubogą aktywnością i nieadekwatną eks-
presją mimiczną. Maluszki te cechują się zaburzeniami 
uwagi. łatwo rozpraszają się, preferują samotność, uni-
kają kontaktu wzrokowego, przybierają nietypową po-
zycję, nie posługują się gestem i w ograniczony sposób 
wyrażają emocje. Są spokojne i mało aktywne. W dru-
gim roku życia oznaki autyzmu ujawniają się znacznie 
wyraźniej niż u niemowląt. Dotyczy to zwłaszcza pre-
ferowania samotności, unikania kontaktu wzrokowe-
go, bardziej widoczna jest ich bierność i przyjmowa-
nie nietypowych pozycji. Nie wyrażają one w sposób 
czytelny takich emocji jak radość, lęk lub zdziwienie. 
Wyróżniamy trzy grupy dzieci różniące się poziomem 
rozwoju społecznego. Pierwszą z nich stanowią dzieci 
pełne rezerwy, dystansujące się do innych. Należą do 
nich dzieci aktywnie unikające kontaktów społecznych 
i wycofujące się z nich. Nie dopuszczają one do kontaktu 
fizycznego lub czynią to z dużym oporem Nie reagują na 
obecność innych osób. Ich zdolności porozumiewania są 
bardzo zaburzone, wiele z nich w ogóle nie posługuje 
się mową. Rzadko nawiązują kontakt wzrokowy, słabo 
w celach komunikacji wykorzystują mimikę lub postawę 
ciała. Bawią się w sposób schematyczny, stereotypowy, 
a ich aktywność jest bardzo ograniczona. Grupę drugą 
stanowią dzieci, zachowujące się biernie w sytuacjach 
społecznych, zazwyczaj nie dążą do nawiązania kon-
taktu z innymi ludźmi, nie protestują jednak i nie prze-
ciwdziałają aktywnie, gdy inni zwracają się do nich. Ko-
munikują się lepiej niż dzieci z grupy pierwszej. Bawią 
się nieco mniej schematycznie, chociaż w ich zabawie 
także brakuje spontaniczności i pomysłowości. Dzieci 
z grupy trzeciej spontanicznie próbują nawiązać kontakt. 
Robią to jednak w sposób naiwny i mało skuteczny, nie 
uwzględniają perspektywy swojego rozmówcy. Mają 
znacznie lepiej rozwinięte zdolności werbalne niż dzieci 
z pozostałych grup, chociaż w ich mowie występują pro-
blemy charakterystyczne dla autyzmu. Bawią się w spo-
sób bardziej złożony i urozmaicony niepozbawiony 

jednak sztywności, ujawniającej się w ograniczonej 
tematyce zainteresowań i niewielkiej różnorodności 
w sposobie ich realizacji. Zauważa się deficyty uwagi 
oraz deficyty motoryczne. Są niezgrabne ruchowo, mają 
trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową. Charak-
teryzują się lepiej rozwiniętymi zdolnościami języko-
wymi. W tej grupie znajdują się dzieci z zaburzeniami 
Aspergera. Charakteryzując dzieci z Aspergerem należy 
zapoznać się ze sposobem ich komunikowania się. Ge-
neralnie u wszystkich chorych zauważa się ograniczony 
i nietypowy sposób porozumiewania się. Są dzieci, które 
rzadko wokalizują, nie wykazują ekspresji mimicznej, 
nie potakują głową, nie uśmiechają się, żeby wspomóc 
komunikację. Nie używają gestów, nie komunikują się 
za pomocą spojrzeń. Kiedy powtarzają usłyszane dźwię-
ki, zwyczaj nie ma to charakteru komunikacyjnego. Rolę 
komunikatu pełni czasami samo uszkadzanie przedmio-
tów, zachowania agresywne, krzyk lub płacz. Niektóre 
dzieci mówią płynnie i posługują się bogatym słownic-
twem, chociaż nie potrafią odpowiedzieć na wiele pytań. 
Czasem tworzą długie monologi, jednak ich zdolności 
inicjowania i podtrzymywania rozmowy są ograniczone. 
Opisując mowę dzieci autystycznych należy wspomnieć 
o echolalii. Echolalie polegają na powtarzaniu – natych-
miastowym lub odroczonym słów bądź zdań wypowie-
dzianych przez kogoś innego. Bardzo niepokojące są 
echolalie odroczone, kiedy dziecko powtarza zasłyszane 
wcześniej wypowiedzi, a ich treści są słabo rozumiane. 
Innym problemem występującym w mowie dzieci au-
tystycznych są stereotypie językowe. Polegają one na 
wielokrotnym powtarzaniu tekstów reklam, fragmentów 
filmów lub programów telewizyjnych. Stereotypie języ-
kowe nie maja znaczenia komunikacyjnego, a ich funk-
cje są zbliżone do innych zachowań stereotypowych. Za-
burzeniom ze spektrum autyzmu towarzyszą zaburzenia 
integracji sensorycznej, co oznacza, że zmysły dziecka 
nie potrafią ze sobą współpracować i przetwarzać w spo-
sób prawidłowy informacji. Biorąc pod uwagę sposób 
przetwarzania informacji, jest mało prawdopodobne, by 
dziecko, oglądając telewizję osiągnęło z tego jakieś ko-
rzyści. Nie koncentruje uwagi ani na akcji, ani na treści 
programu, lecz ogranicza się do autostymulacji Rozpo-
częcie terapii w bardzo wczesnym okresie życia dziecka 
stanowi bazę dla późniejszych oddziaływań. Im więcej 
uda się osiągnąć w tym czasie, tym szybciej w przyszło-
ści będzie mogło opanowywać złożone umiejętności. 
Wczesna Interwencja Terapeutyczna, która musi być 
intensywna, systematyczna i oparta na indywidualnych 
oddziaływaniach przyczyni się w dużym stopniu do 
pokonania trudności i złagodzenia nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu dziecka. 

Neurologopeda Danuta Kucia

Sprzedam działkę budowlaną 24 ary na terenie Gnojnika 
(koniec „Nowej Wsi” – pod lasem). Kontakt tel. 607 575 133.
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Bardzo aktywnie działał w 2017 roku Klub Seniora 
Wrzos z Gnojnika. 

Członkowie klubu regularnie spotykali się kilkakrotnie 
w ciągu każdego miesiąca. Dzięki uprzejmości Ewy Cier-
niak-Lambert spotkania mogły odbywać się w salach wy-
kładowych Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku. 
Na spotkaniach seniorzy 
miło spędzali czas, przy-
gotowywali ciekawe pro-
gramy artystyczne i odkry-
wali nowe talenty wśród 
uczestników. W tym czasie 
repertuar grupy śpiewa-
czej wzbogacił się o nowe 
skecze i kabarety, piosen-
ki i pieśni. Przygotowane 
inscenizacje członkowie 
klubu zaprezentowali m.in. 
na występie kolędniczym 
w Świetlicy Wiejskiej 
w Lewniowej, na Dniach 
Gminy Gnojnik i na Do-
żynkach Gminnych. Przez 
kilka miesięcy regularnie 
co 2 tygodnie seniorzy 
występowali w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowym EWA w Gnoj-
niku, umilając pobyt kura-
cjuszom. Występy bardzo 
podobały się pacjentom 
ośrodka, którzy niejedno-
krotnie po występach pro-
sili o dalsze biesiadne spo-
tkania.

Członkowie Klubu Seniora Wrzos już kolejny raz 
uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Senioralnej 
w Muszynie /V Jubileuszowy Przegląd/, skąd wrócili 
z wyróżnieniem.

Ponadto organizowano imprezy rozrywkowe np. 
z okazji tłustego czwartku w Betanii, spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet czy spotkania przy grillu. Jak co roku, od-
był się też opłatek, na który zaproszono też sympatyków 
klubu. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w projektach re-
alizowanych przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń: „Se-
nior to brzmi dumnie” współfinansowany ze środków 
Województwa Małopolskiego oraz „Świadomość dro-
gą do zdrowia” dotowany przez Starostwo Powiatowe 
w Brzesku. Korzystali z możliwości bezpłatnych poby-
tów w grocie solnej w ORW EWA, z ćwiczeń rehabilita-
cyjnych, pogadanek prozdrowotnych. Byli uczestnikami 
konferencji STOP WYKLUCZENIU. Dodatkowo brali 
udział w zajęciach artystycznych, rękodzieła ludowego, 
pogłębiali swoją wiedzę z historii sztuki ludowej. Nasi 
seniorzy wyjeżdżali na ciekawe wycieczki do Miastecz-
ka Galicyjskiego i skansenu w Nowym Sączu, do Jamnej 
oraz Zalipia. Bardzo ciekawy był wyjazd na dwudniową 

wycieczkę do Warszawy. Były też wyjazdy do teatru do 
Tarnowa i do kina Planeta w Brzesku. Dzięki życzli-
wości prezesa Banku Spółdzielczego w Brzesku artyści 
Klubu Wrzos pozyskali nowe stroje. 

Różnorodną działalność Klubu Seniora doceniły wła-
dze gminy Gnojnik. Seniorzy otrzymali nagrodę wójta za 

działalność w twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. 
Nagrodę odebrali na uro-
czystej wyjazdowej Sesji 
Rady Gminy w Lewnio-
wej. Mogli tutaj pokazać 
namiastkę swoich arty-
stycznych możliwości. 

W nowym roku Klub 
Seniora również nie próż-
nuje: 12stycznia wspólnie 
z uczestnikami Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 
w Zawadzie Uszewskiej 
wystąpił na spotkaniu 
świąteczno-noworocz-
nym w Rodzinnym Domu 
Opieki STAŚ. W spo-
tkaniu brali udział pod-
opieczni z RDO STAŚ 
oraz podopieczni z DPS 
z Borzęcina wraz z opie-
kunami.

21 stycznia w ORW 
EWA odbyła się biesia-
da z udziałem właścicieli 
gospodarstw agrotury-

stycznych z GGG oddział Kraków i okolice. Seniorzy 
gnojniccy swoimi występami zachwycili biesiadujących. 
Przy wspólnym obiedzie zbierali gratulacje i śpiewali nie 
tylko kolędy.

1 lutego Klub Wrzos został zaproszony przez Stowa-
rzyszenie Vesna do Babskiego Raju. Podczas spotkania 
seniorzy przedstawili przekrój swojego repertuaru w róż-
norodnych strojach. Atmosfera była bardzo przyjazna 
i gorąca. Wspólny śpiew kolęd i piosenek biesiadnych 
zachęcił wszystkich do tańca. Nie zabrakło również po-
częstunku. Spotkanie zaowocowało różnymi planami, 
dotyczącymi dalszej współpracy obu stowarzyszeń.

8 lutego seniorzy spotkali się na tradycyjnym com-
brze. Zaproszono członków UTW GLOBUS i nowych 
członków Klubu. Taka duża aktywność Klubu Seniora 
Wrzos jest możliwa dzięki sprawnie działającemu zarzą-
dowi Klubu w tym Helenki Odroń i Władka Święcha, 
pomocy i sponsoringowi wielu działań przez dyrektor 
CMR w Gnojniku oraz możliwości nieodpłatnego korzy-
stania z lokalu w Ośrodku Zdrowia. Członkowie Klubu 
Seniora Wrzos „aktywistom” i sponsorom bardzo 
dziękują.

Justyna Bakalarz – sekretarz „Pomocna Dłoń”

Aktywny Klub Seniora WR ZOS
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Niska emisja powodowana przez paleniska domowe, 
rakotwórcze spaliny samochodowe oraz przemysł to dy-
lemat społeczny, który niesie ze sobą problemy zdrowot-
ne i ekonomiczne.

Co nasze piece emitują do powietrza? 
Źródłem szkodliwych substancji w powietrzu jest ni-

ska emisja, czyli zanieczyszczenie na małych wysoko-
ściach do ok. 40 m. Jej przyczyną jest stosowanie prze-
starzałych kotłów, złej jakości paliw i spalanie odpadów 
w piecach. Monitoring jakości powietrza w Polsce polega 
na ocenie zawartości w powietrzu m.in.: dwutlenku siarki 
(SO

2
), dwutlenku azotu (NO

2
), tlenku węgla (CO), pyłów 

zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu (BaP). 
Jakość powietrza badana jest także pod kątem dioksyn, 
metali ciężkich i lotnych związków organicznych.

Poniżej przedstawiamy ilości emitowanych do po-
wietrza szkodliwych substancji przez różne rodzaje ko-
tłów c.o. opalanych węglem oraz przez kominek opalany 
drewnem i kocioł gazowy.

Wpływ na zdrowie ludzi
Niska emisja powodowana przez paleniska domowe, 

rakotwórcze spaliny samochodowe oraz przemysł to pro-
blem społeczny, który niesie ze sobą problemy zdrowot-
ne i ekonomiczne. Stosowanie złej jakości węgla i jego 
pochodnych a nawet śmieci w ogrzewaniu mieszkań jest 
przyczyną 90% emisji pyłów zawieszonych i benzo(a)
pirenu.

Substancje powstałe w wyniku niskiej emisji wpły-
wają negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko natu-
ralne. Pyły zawieszone to przede wszystkim drobne 
cząsteczki sadzy. Z łatwością przedostają się do krwi, 
a dalej do najważniejszych organów naszego ciała. 
Mogą prowadzić do rozwoju chorób, a nawet do śmierci. 
Benzo(a)piren to substancja rakotwórcza. Gdy ją wdy-
chamy, zwiększamy ryzyko zachorowania na nowotwór. 
Główne jego źródło to domowe piece i kotły. Substancje 
powstałe w wyniku niskiej emisji mogą być przyczyną 
chorób układu oddechowego, takich jak zapalenie gar-
dła, oskrzeli oraz płuc, niewydolność płuc, chroniczny 
kaszel, astma oskrzelowa czy też powodować reakcje 
alergiczne, zaburzenia w układzie krążenia. Długotrwałe 
oddziaływanie zanieczyszczeń na organizm człowieka 
może być przyczyną silnych bólów głowy, bezsenności 
czy złego samopoczucia. 

Inwentaryzacja ogrzewania budynków
W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa 

Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego gminy są zobowiązane do pro-
wadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. 
Rzetelne wykonanie inwentaryzacji na podstawie wiary-
godnych informacji pozwoli na określenie stopnia zanie-
czyszczenia powietrza oraz wywiązania się z obowiąz-
ków nałożonych na gminy ww. uchwałą sejmiku. 

Inwentaryzacja odbywać się będzie wśród właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. An-
kieta dostępna jest w Urzędzie Gminy Gnojnik w pok. 
nr 1 oraz nr 15, a także na stronie www.gnojnik.pl w za-
kładce „Powietrze”. Ankietę należy złożyć na dzienniku 
podawczym Urzędu Gminy Gnojnik. W razie wątpliwo-
ści lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety proszę 
kontaktować się pod nr tel. 607 445 550 bądź w siedzi-
bie Urzędu w pokoju nr 13. 

Od lipca 2017 obowiązuje:
1. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych – to 

drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm – zawiera duże 
ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń de-
cydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. 

2. zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotno-
ści powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powin-
no być sezonowane – jego suszenie powinno trwać 
co najmniej dwa sezony. Suche drewno jest bar-
dziej kaloryczne i emituje mniej zanieczyszczeń od 
drzewa surowego.

3. Zakaz eksploatacji  nowego kotła na węgiel 
lub drewno lub kominka na drewno o parametrach 
emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozpo-
rządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które 
budują nowy dom, przeprowadzają remont z wy-
mianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł 

lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować 
nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekopro-
jektu.

Kotły na węgiel lub drewno nie spełniające żadnych 
norm emisyjnych będą musiały być wymienione do koń-
ca 2022 roku. Natomiast kotły klasy 3 lub 4 według nor-
my PN-EN 303-5:2012 będzie można eksploatować do 
końca 2026 roku. Kotły klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, które są już eksploatowane będą mogły być 
użytkowane do końca swojej żywotności. 

Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko 
kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub 
kominków, których sprawność cieplna wynosi co naj-
mniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powin-
na zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja ko-
minka. Kominki nie spełniające powyższych wymagań 
(ekoprojekt lub sprawność cieplna – co najmniej 80%) 
od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urzą-
dzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego 
z wymaganiami ekoprojektu.

Opracowano na podstawie: www. powietrze.malopol-
ska.pl oraz „Niska emisja. Od przyczyn występowania do 
sposobów eliminacji” red. M. Kaczmarczyk, Kraków 2015   

Monika Gazda
 Urząd Gminy Gnojnik

Problem niskiej emisji

Rodzaj ogrzewania
Ilość szkodliwych substancji emitowanych do powietrza

/wyrażona w gramach na Gigadżul zużytego paliwa/

SO2 NOx PM 10 PM 2,5 BaP CO2 CO
zasilany ręcznie kocioł 

pozaklasowy 400 110 404 398 0,23 91000 4600

kocioł pozaklasowy – 
podajnik automatyczny 282,8 150 240 220 0,15 95000 2000

kocioł klasy 3 – 
zasilany ręcznie 400 110 200 150 0,2 91000 2466,78

kocioł klasy 3 – 
podajnik automatyczny 282,8 340 49,34 48,6 0,075 92000 1140

kocioł klasy 5 – 
zasilany ręcznie 0 202 23,68 23,33 0,045 104000 345,35

kocioł klasy 5 – 
podajnik automatyczny 0 190 15,79 15,55 0,011 92000 246,88

Kominek 20 60 672 168 0,13 0 5250

Ogrzewanie gazowe 0,3 51 1,2 1,2 0,00000056 52000  26
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