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Budowa pasywnego obiektu sportowego w Biesiad-
kach została doceniona na arenie województwa mało-
polskiego. Za realizację tej inwestycji wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy odebraliśmy w Krakowie nagrodę 
„Lider Małopolski”, przyznawaną przez Stowarzysze-
nie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu 
„Najlepsze Przedsięwzięcia Roku 2017 w Małopolsce”. 
W plebiscycie tym Stowarzyszenie wyróżnia najważniej-
sze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla 
sfery duchowej, tożsamo-
ści, edukacji, jakości życia 
mieszkańców, inwestycje 
infrastrukturalne, ekspan-
sywne firmy z Małopolski, 
z nowymi technologiami, 
stwarzające nowe miejsca 
pracy.

Gmina Gnojnik znalazła 
się w prestiżowym gronie 
jednostek i firm wyróżnio-
nych w konkursie. Obok 
inwestycji w Biesiadkach 
nagrodzono m.in.: rozbudo-
wę Szybkiej Kolei Aglome-
racyjnej, I etap budowy Par-
ku Logistycznego Kraków 
– Kokotów – Brzegi w Wie-
liczce, rozbudowę obiektu lekkoatletycznego JUWENIA 
w Przemyślu, przebudowę stadionu miejskiego w Tarno-
wie oraz działania proekologiczne firmy NEWAG SA 
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Nowym Sączu.

Pula nagrodzonych pokazuje dobitnie, jak ważna 
pod kątem społecznym i ekologicznym jest inwesty-
cja w Biesiadkach. Długo wyczekiwany obiekt stał się 
z jednej strony spełnieniem marzeń lokalnej społeczno-
ści, a z drugiej wizytówką naszej gminy, która może być 
teraz śmiało nazywana gminą nowoczesną, gminą odpo-
wiedzialną ekologicznie, gminą niebojącą się inwesto-
wać w ciekawe, ale i droższe rozwiązania.

Przypomnijmy pokrótce charakterystykę obiektu 
w Biesiadkach. W nowo powstałym budynku, oprócz 

Gmina Gnojnik z tytułem Lidera Małopolski
boiska sportowego, znajduje się również zaplecze szat-
niowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi 
(pokój nauczyciela, pomieszczenia gospodarcze i ma-
gazynowe), pomieszczenie techniczne oraz biblioteka. 
Zastosowana technologia pasywna pozwala na oszczęd-
ności kosztów energii oraz korzyści ekologiczne zwią-
zane z redukcją oraz ograniczeniem emisji CO2, a tym 
samym poprawę jakości powietrza atmosferycznego na 
terenie gminy. Budowa sali wraz z wyposażeniem kosz-

towała około 2 miliony zło-
tych (w tym otrzymane dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz dota-
cja i pożyczka z NFOŚiGW). 
Inwestycja w technolo-
gie pasywne opłaciła się – 
obiekt ma najwyższą klasę 
energooszczędną, a koszty 
ogrzewania, w porównaniu 
do innych tego typu obiek-
tów, są o około 50-60 pro-
cent niższe.

Inwestycja w Biesiad-
kach oceniona została jako 
inicjatywa ważna społecz-
nie, wpływająca na dyna-
miczne zmiany w zakresie 

rozwiązań proekologicznych w budownictwie oraz dają-
ca przykład wszystkim pragnącym dynamicznie rozwi-
jać się i inwestować na terenie działania SGiPM – histo-
rycznej Małopolski.

W związku z przyznaną nagrodą pragnę jeszcze raz 
serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażo-
wanym w realizację tej inwestycji. Wspólnymi siłami 
udało nam się wybudować obiekt nowoczesny, sławiący 
naszą gminę na zewnątrz i dodający jej prestiżu. Chciał-
bym jednak zaznaczyć, że nie mniej ważnym efektem 
budowy sali gimnastycznej w Biesiadkach jest radość 
uczniów tamtejszej szkoły oraz ich coraz lepsze wyniki 
sportowe.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik

Wiosna, wiosna ach to ty... 
śpiewał kiedyś Marek Grechuta. 
Zapewne ta piosenka odzywa 
się w sercach naszych Czytel-
ników, kiedy tylko wygląda-
ją za okno, wychodzą z domu, 
widzą na swoich łąkach ka-

czeńce, na dachach bociany. Bez wątpienia świat 
przyrody budzi się do życia, a w naszych głowach ro-
dzą się pomysły i inspiracje na nowe przedsięwzięcia. 
Drodzy Czytelnicy, w wiosennym numerze przeczytacie 

o innowacjach w naszej gminie: o nowym budynku 
wielofunkcyjnym, który powstaje w Uszwi, o docenio-
nej hali gimnastycznej w Biesiadkach. Ponadto przy-
pomnimy sobie piękne i wzruszające widowiska, które 
przedstawiły nam grupy teatralne z Uszwi i z Gnojnika. 
Numer traktuje również o projektach, które są i będą 
realizowane przez organizacje pozarządowe, działające 
na terenie gminy, a do których włączenia się serdecz-
nie zachęcamy. Za oknami słonecznie i zielono, planu-
jemy jak udoskonalić swój ogród, który można zgłosić 
do konkursu „Mój ogród marzeń”. Natomiast po pracach 
w ogrodzie zachęcamy do lektury, tym razem proponu-
jemy powieści psychologiczne. 

Ewa Świerczek, Red. naczelny 

Od redaktora

Nagroda dla nowoczesnej gminy
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Do budżetu Gminy Gnojnik wpłynie kolejna dotacja 
unijna, tym razem pozyskana na budowę obiektu wielo-
funkcyjnego w Uszwi. Zadanie zostanie wsparte kwotą 
ponad 1,3 mln zł z przeznaczeniem na budowę i wyposa-
żenie części kulturalnej budynku.

Ww. dotacja została pozyskana w ramach działania 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyska-
nie dofinansowanie do budowy obiektów kulturalnych, 
a obiekt w Uszwi ma właśnie łączyć funkcje kulturalne 
(świetlica i biblioteka) z funkcjami przedszkolnymi.

Całkowite koszty budowy obiektu oszacowane zosta-
ły na kwotę ok. 8,5 mln zł, zaś budowa i wyposażenie 
samej części kulturalnej kosztować ma niemal 2,5 mln zł 
(te środki były środkami kwalifikowanymi w RPO WM).

Prace w Uszwi już się rozpoczęły. Na działce są-
siadującej z kościołem parafialnym i cmentarzem po-
woli rosną mury długo wyczekiwanego przez lokalną 

Od kilku lat nasza Gmina nie ustaje w staraniach, 
by zapewnić godne życie zamieszkującym ją seniorom. 
Wymienić tu mogę kilka działań, zarówno „miękkich”, 
jak i inwestycyjnych. Przede wszystkim wspieramy 
działania grup zrzeszających seniorów, a mowa tu o kil-
ku lokalnych stowarzyszeniach. Na ich działalność rok-
rocznie w budżecie przeznaczane są środki finansowe, 
pozwalające na realizację zadań publicznych. Dzięki 
wsparciu finansowemu takie organizacje jak Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku „Globus”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Spo-
łecznym „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie „Wieś Na-
szych Marzeń” czy Stowarzyszenie „Łączy nad Uszew” 
mogły przeprowadzić szereg działań prozdrowotnych 
i prospołecznych na rzecz seniorów.

Aby ww. organizacje czy też inne nieformalne gru-
py mogły aktywnie wspierać osoby starsze koniecznym 
staje się zapewnienie bazy lokalowej. Jednym z pierw-
szych takich działań było wyremontowanie pomieszczeń 
Domu Ludowego w Lewniowej, które służą powstałemu 
tam Klubowi Senior+. Założenie klubu, jak również mo-
dernizacja budynku stały się możliwe dzięki pozyskane-
mu w ubiegłym roku przez Gminę dofinansowaniu z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wyso-
kości 150 tys. zł. Adaptacja i wyposażenie części Domu 
Ludowego na potrzeby Klubu Seniora kosztowało ponad 
280 tys. zł, a efektem prac remontowych jest powstanie 
pomieszczenia ogólnodostępnego ze stołami i krzesłami 
– pełniącego funkcję sali spotkań, pomieszczenia klubo-
wego ze sprzętem RTV, zaplecza kuchennego, łazienki 
oraz wydzielonej szatni. 

W bieżącym roku na działalność Klubu „Senior+” 
w Lewniowej pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Uszew z dofinansowaniem

Gmina myśli o seniorach

społeczność obiektu. Potrzeba powstania budynku wie-
lofunkcyjnego wynikała głównie ze stanu technicznego 
budynku, w którym aktualnie mieści się przedszkole – 
obiekt został nie tylko „nadgryziony zębem czasu”, ale 
również osłabiony przez pamiętną powódź w 1997 roku. 
Marzeniem uszewskich oraz zawadzkich przedszkola-
ków i ich rodziców jest nauka i zabawa w bezpiecznym, 
zadbanym i nowoczesnym obiekcie, wzorem innych 
miejscowości naszej gminy.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

Wizualizacja budynku wielofunkcyjnego

Celem działalności klubu jest aktywizacja seniorów, 
zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, a także 
utrzymanie sprawności fizycznej. Uruchomienie Klubu 
pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu, którego 
seniorzy nie mogli sobie zagospodarować z uwagi na 
brak odpowiedniego miejsca spotkań, a także motywo-
wanie do działań na rzecz samopomocy i działań wolon-
tarystycznych na rzecz innych.

Idąc za ciosem, w bieżącym roku złożyliśmy wniosek 
do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Utwo-
rzenie Klubu Senior+ w Gnojniku”. Wniosek złożony 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” zakłada 
remont budynku Domu Strażaka w Gnojniku wraz z do-
stosowaniem go do potrzeb osób starszych. Modernizacji 
poddana zostanie duża sala spotkań, pomieszczenie klu-
bowe z wydzielonym miejscem na szatnię, pomieszczenie 
kuchenne oraz łazienkę. Całkowite koszty prac remonto-
wo-budowlanych oszacowano na ponad 300 tys. zł, zaś 
wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 150 tys. zł.

Polityka senioralna staje się – z uwagi na sytuację de-
mograficzną – niezwykle ważnym elementem działania 
samorządów. O ile ośrodki miejskie już dawno rozpo-
częły walkę z wykluczeniem społecznym osób starszych, 
o tyle na wsiach problem ten dopiero przybiera na sile, 
głównie za sprawą powolnego odchodzenia od rolnicze-
go charakteru polskich wsi. W naszej gminie kwestia 
aktywizacji społecznej seniorów została szybko podję-
ta przez lokalne stowarzyszenia, zaś nam – włodarzom 
gminy nie pozostało nic innego, jak aktywnie wspierać 
takie inicjatywy oraz realizować własne pomysły. Na 
przykładzie gminy Gnojnik widać, że działania oddolne 
połączone z działaniami odgórnymi dają pożądany efekt 
– w chwili obecnej bowiem niemalże każda miejscowość 
może się pochwalić działaniem klubów czy organizacji 
zrzeszających przede wszystkim seniorów.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik
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Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Gnojnik na 
2018 rok w głowach członków lokalnych organizacji 
pozarządowych zaczęły się klarować pomysły na kon-
kretne działania. Wójt gminy oraz radni jak co roku 
przeznaczyli sporą część środków na dotacje celowe dla 
stowarzyszeń – zgodnie z Programem współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz uchwałą budżetową na 
działania w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecz-
nej, oświaty, turystyki, kultury i kultury fizycznej zadys-
ponowano kwotę 183 tys. zł. Pierwsze oferty realizacji 
zadań publicznych zaczęły spływać już w styczniu. Bio-
rąc pod uwagę profile działania lokalnych stowarzyszeń, 
największym powodzeniem cieszyły się projekty z za-
kresu działalności na rzecz seniorów oraz dzieci i mło-
dzieży, kultury i sztuki, ochrony zdrowia (w tym prze-
ciwdziałania alkoholizmowi), a także upowszechniania 
kultury fizycznej.

Do kwietnia br. Gmina Gnojnik podpisała dwana-
ście umów dotyczących przekazania dotacji na łączną 
kwotę 164 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych.

Jako pierwsze o środki finansowe wystartowały 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Za-
pobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń” 
z Gnojnika oraz Stowarzyszenie „Wieś naszych ma-
rzeń” z Zawady Uszewskiej. Obie organizacje wnio-
skowały o przyznanie dotacji na realizację zadań z za-
kresu działalności na rzecz seniorów. Oba projekty 
zakładają działania prozdrowotne (m.in. zajęcia z le-
karzem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wyjazdy na ba-
sen) oraz aktywizacyjne (zajęcia wokalne i rękodziel-
nicze). Oba projekty tj. „Dieta i ruch w życiu seniora” 
oraz „Aktywny senior – dojrzały smak życia” zostały 
decyzją wójta dofinansowane w wysokości 2 tys. zł.

Kolejne dwa projekty dotyczyły po części kultury 
i sztuki, a po części działalności na rzecz dzieci i mło-
dzieży. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bie-
siadki „Tradycja i Rozwój” złożyło ofertę projektu pn. 
„Na tropie sztuki. Cykl wizyt w krakowskich teatrach”. 
Zadanie zakłada wyjazdy 120 osób z Biesiadek i Żerko-
wa do czterech teatrów oraz przeprowadzenie warszta-
tów aktorstwa. Projekt dofinansowano z budżetu Gminy 
Gnojnik kwotą 2,7 tys. zł. Podobne środki finansowe 
(2,6 tys. zł) przeznaczono na zadanie pn. „Projekt: przy-
goda! Spotkania z twórcami fascynujących historii dla 
dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie „Szlakiem Kultu-
ry” z Gnojnika zaproponowało trzy spotkania autorskie 
w lokalnych bibliotekach oraz konkurs literacki. Z za-
proponowanych działań skorzysta około 300 osób.

Realizację zadania w dziedzinie kultury i sztuki za-
proponowało także Stowarzyszenie „Łączy nas Uszew”, 
jako że miejscowość ta będzie w tym roku gospodarzem 
Dożynek Gminnych. Projekt „Dożynkowe świętowanie 
to tradycji zachowanie” zakłada realizację działań przy-
gotowujących lokalną społeczność do Święta Plonów, 
a także uatrakcyjnienie oferty programowej tej imprezy 

Wiosenna ofensywa stowarzyszeń
kulturalnej. Inicjatywa uszewskiego stowarzyszenia zo-
stanie wsparta kwotą 2,7 tys. zł.

Ostatnią z ofert, która wpłynęła od początku roku do 
Urzędu Gminy w Gnojniku była oferta Stowarzyszenie 
Regiony Nowych Szans „Vesna”, które złożyło projekt 
pn. „Proste plecki – diagnoza wad postawy przedszko-
laków z powiatu brzeskiego”. Akcja ta jest już zapewne 
znana rodzicom uczniów szkół podstawowych, gdzie 
„Vesna” wraz z partnerem akcji przeprowadziła w bie-
żącym roku szkolnym badania wad postawy. Tym razem 
Stowarzyszenie zawnioskowało o przydzielenie dotacji 
na realizację zadania wśród przedszkolaków, a umowa 
dofinansowania podpisana z Gminą Gnojnik opiewa na 
kwotę 2 tys. zł.

Tradycyjnie również, Gmina Gnojnik na podstawie 
otwartego konkursu ofert przyznała dotacje na realizację 
zadań z zakresu kultury fizycznej, a także przeciwdziała-
nia nałogom. Z funduszy przeznaczonych na ten cel sko-
rzystało sześć klubów sportowych, które na realizację 
zajęć sportowych, a tym samym aktywowanie lokalnej 
młodzieży oraz wypełnianie jej czasu wolnego, mają do 
dyspozycji łącznie 150 tys. zł.

Część naszych gminnych stowarzyszeń postarała się 
również o zdobycie środków na realizację swoich pomy-
słów z innych źródeł. Mowa tu o dotacjach z powiatu, 
które zostały przyznane sześciu organizacjom pozarzą-
dowym z terenu gminy Gnojnik. Mają one do dyspozy-
cji środki w wysokości łącznie 22,1 tys. zł na realizację 
zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (projekt 
„Wiem co jem i jestem zdrowy” Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”, projekt „Ratuję świadomie” Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Biesiadkach oraz projekt „Proste plec-
ki – diagnoza wad postawy przedszkolaków z powiatu 
brzeskiego” Stowarzyszenia „Vesna”), kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (projekt 
„Seniorzy i młodzież razem” Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń”), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
(projekt „Szkoła tańca II – tutaj spełniają się marzenia” 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa oraz projekt 
„Rodzina + ruch = radość” Stowarzyszenia „Gnojnik 
mam na myśli”) oraz z zakresu ekologii i ochrony zwie-
rząt (projekt „Rozkochać rodzinę w przyrodzie” Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki oraz projekt 
„Integracja środowisk turystycznych na szlaku i w Jaś-
kowym Sadzie” Stowarzyszenia „Vesna”).

Na zakończenie podziękować należy prezesom oraz 
członkom wszystkich stowarzyszeń za aktywność, kre-
atywność, a przede wszystkim zaangażowanie i poświę-
canie czasu wolnego. Podkreślić należy, że wszystkie 
złożone oferty przygotowane były rzetelnie i profesjo-
nalnie. Życzymy pomyślnej realizacji zadań oraz kolej-
nej dawki świeżych pomysłów.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik
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czyć OSP nie tylko jako jednostkę walczącą z pożarem, 
ale także taką, która pomaga przy usuwaniu skutków 
wichur, powodzi czy wypadków samochodowych. Służ-
ba strażaka została więc ukazana w bardzo różnorodny 
sposób. Rzeczywiście, obecne czasy stwarzają wiele nie-
spodziewanych sytuacji zagrożeniowych i praca strażaka 
nie ogranicza się tylko do walki z ogniem, ale zobowią-

zuje do zwalczania także in-
nych żywiołów, by ratować 
przy tym ludzkie życie, zdro-
wie czy mienie. 

Mamy nadzieję, że konkurs 
zorganizowany przez naszą 
jednostkę był dla dzieci nie 
tylko dobrą zabawą umożli-
wiającą rozwijanie ich kre-
atywności, ale pozwolił rów-
nież uświadomić młodych lu-
dzi o sensie i istocie misji, jaką 
do wypełnienia mają ochot-
nicy straży pożarnej. Przede 
wszystkim liczymy jednak na 
to, że taka forma aktywności 
pomogła w pewnym stopniu 
na formowanie się właściwej 
postawy u dzieci na występu-
jące niebezpieczeństwa i szu-
kanie sposobów, aby takim 
zagrożeniom zapobiec. 

Poniżej przedstawiamy 
zwycięzców naszego konkursu:
Kategoria wiekowa 3-6 lat: 

I miejsce Szymon Stachurski ex aequo Daria Koniarz, 
II miejsce Hubert Kostuch ex aequo Klaudia Rzepa, 
III miejsce Martyna Szot. Wyróżnienie Hubert Świerad.
Kategoria wiekowa 7-9 lat: I miejsce Przemysław Ku-
backi ex aequo Maria Buda, II miejsce Nikola Dudek 
ex aequo Jan Babraj, III miejsce Nikodem Rams. Wyróż-
nienie Wiktoria Ciszkowicz.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a lau-
reatom jeszcze raz gratulujemy! Mamy nadzieję, że 
za rok uda się zorganizować kolejną edycję konkursu 
z równie licznymi nagrodami i jeszcze liczniejszą grupą 
uczestników.

Józef Kuras, Naczelnik OSP Zawada Uszewska

Gdy z zagrożeniem człowiek sobie rady dać nie może – 
strażak zawsze dopomoże

Podziękowania dla sponsorów

Strażacy z OSP w Zawadzie Uszewskiej przeprowa-
dzili w lutym konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 
3 do 9 lat. Już na samym początku należy podkreślić, 
że zaskoczyła nas ilość prac jaka została złożona. Łącz-
nie wykonano 47 prac przez dzieci nie tylko z Zawady 
Uszewskiej, ale także z Uszwi, Biesiadek i innych oko-
licznych wiosek. Prace podzielono na dwie kategorie ze 
względu na wiek uczestników. 
Pierwsza kategoria obejmo-
wała rysunki dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat, gdzie zgłoszono 
28 prac, zaś druga kategoria 
wiekowa obejmowała prace 
dzieci w wieku od 7 do 9 lat. 
W tej grupie zgłoszono 19 ry-
sunków. 

Jury miało bardzo trudne 
zadanie, aby wybrać najlepsze 
obrazki, gdyż wiele z nich za-
skakiwało kreatywnością i po-
mysłowością małych autorów, 
dlatego też komisja zdecydo-
wała o zwiększeniu liczby 
nagród głównych i przyzna-
niu po dwa równorzędne I i II 
miejsca w obu kategoriach. 

Ogłoszenie laureatów oraz 
rozdanie pamiątkowych dy-
plomów i nagród miało miej-
sce 18 lutego br. o godzinie 
17:00 w sali Domu Ludowe-
go w Zawadzie Uszewskiej. 
Na wręczenie nagród zostali zaproszeni nie tylko zwy-
cięzcy, ale wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami, gdyż 
każdy twórca otrzymał upominek za swoje starania i ak-
tywność. Laureaci zaś dostali dodatkowo dyplomy, ma-
skotki oraz darmowe wstępy wraz z rodzicami do wielu 
ciekawych miejsc m.in. do Energylandii, Ogrodu Do-
świadczeń w Krakowie, parku trampolin, teatru, multiki-
na i ponad 15 innych miejsc w naszym regionie. Ponadto 
strażacy przygotowali mały poczęstunek dla wszystkich 
przybyłych na spotkanie.

Jako strażacy, cieszymy się, że dzieci wiedzą, jaką 
pracę wykonujemy i z jakimi niebezpieczeństwami się 
ona wiąże. Na złożonych rysunkach można było zoba-

Laureaci konkursu. Gratulujemy!

Jeden z najmłodszych uczestników

Strażacy z OSP w Zawadzie Uszewskiej pragną zło-
żyć serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy 
przyczynili się do organizacji konkursu plastycznego 
dla dzieci pn. „Gdy z zagrożeniem człowiek sobie rady 
dać nie może – strażak zawsze dopomoże”. Gdyby nie 
wsparcie tych wspaniałych ludzi i firm nie udałoby się 
nagrodzić nawet części laureatów konkursu, gdyż na-
sza jednostka jest za mała, aby zgromadzić odpowied-

nie środki i móc je przeznaczyć na konkurs i upominki 
dla uczestników. Na szczęście są nadal na świecie osoby 
o złotym sercu, wspierające różne inicjatywy na rzecz 
młodych ludzi – w tym także różnego rodzaju konkursy, 
które są nie tylko doskonałą formą rozrywki dla dzieci, 
ale mają także walor edukacyjny i rozwojowy. 

Dlatego jeszcze raz składamy serdeczne podzięko-
wania na ręce wszystkich tych, którzy przyczynili się 
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ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE oraz długopisy 
ufundowane przez Wójta Gminy Gnojnik Sławomira 
Paterka, który również osobiście wsparł akcję, oddając 
krew.

Wśród dawców oprócz mieszkańców Uszwi, znaleźli 
się także sąsiedzi z gminy Gnojnik, powiatu brzeskiego, 
strażacy z Uszwi, z Lewniowej, z Rzezawy, z Jadownik 
oraz ks. katecheta z parafii w Uszwi.

Na koniec pragniemy wszystkim podziękować za 
wsparcie akcji krwiodawstwa – tym, którzy oddali krew 
oraz tym, którzy mimo chęci, nie kwalifikowali się do 
udziału w akcji z powodów medycznych. Frekwencja 
była znakomita i po raz kolejny pokazała, że ratowanie 
życia poprzez honorowe krwiodawstwo nie jest obojętne 
wielu osobom.

Wojciech Kukla, OSP Uszew

Oddali cząstkę siebie, by ratować życie

18 marca br. w Domu Strażaka w Uszwi miała miej-
sce V akcja krwiodawstwa zorganizowana przez miej-
scową OSP wraz z Zarządem Gminnym ZOSP RP. Krew 
była pobierana przez zespół z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa w Bochni.

Mimo kilkustopniowego mrozu na zewnątrz, krwio-
dawcy nie zawiedli. Rejestrację rozpoczęto od godz. 
9:00. W niespełna kilkanaście minut korytarz uszewskiej 
remizy zapełnił się potencjalnymi dawcami krwi, którzy 
bezinteresownie przybyli, aby oddać „cząstkę siebie”. 

W tym dniu przyświecał wszystkim jeden cel – od-
dać krew i uratować komuś życie. Krew pobierano do 
godz. 14:00. Łącznie zarejestrowano 45 osób, z czego 35 
osób oddało pełne 450 ml krwi. Krwiodawcy otrzymy-
wali słodkie czekolady w celach regeneracyjnych, a tak-
że gadżety w postaci opasek odblaskowych z napisem 

 Dobro niejedno ma imię Gotowi, by nieść pomoc

do przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci z 
naszej okolicy, cały czas motywowali do działania oraz 
wsparli nas nie tylko dobrym słowem, ale również finan-
sowo. Ufundowali bezinteresownie słodycze, zabawki 

i inne gadżety dla wszystkich uczestników oraz bilety 
wstępu do wielu pięknych miejsc w Małopolsce, które 
przekazano jako nagrody dla laureatów. 

- Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
- Energylandia – al. 3 Maja 2 32-640 Zator,
- Multikino – ul. Dobrego Pasterza 128 w Krakowie,
- Lililand sp. z o.o. – Sala zabaw dla dzieci w Brzesku, 
- BOSiR Kręgielnia – Brzesko, ul. Browarna 13a, 
- Park wodny w Krakowie S.A., 
- TOSiR, Park wodny w Tarnowie, 
- Kino Cinema3D w galerii „Tarnovia” w Tarnowie,
- Park trampolin GoJump – Kraków, ul. Centralna 41A,
- ZATORLAND – nauka poprzez rozrywkę – Zator, 
  ul. Parkowa 7,
- Ogród zoologiczny w Krakowie,
- Kopalnia soli w Bochni,
- Centrum Aktywnego Wypoczynku – Borek,
- Galeria Figur Stalowych sp. z o.o.,
- Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, 
- Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie,
- Księgarnia „Współczesna” w Tarnowie, 
- Księgarnia „Pan Tadeusz” w Tarnowie,
- F.H. Bień M.M. – sklep z zabawkami „Zabawki Bień” 
  w Tarnowie, 

- Jeronimo Martins Polska S.A., sklep Biedronka – 
  Brzesko os. Jagiełły 15,
- F.H. A. Wąs – sklep „Grosik” w Brzesku, 
- sklep „Groszek” NOVUM 4, F.H. Wójs i sp. 
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Okocim 
   z siedzibą w Brzesku,
- Market budowlany „Śnieżka” – Brzesko, 
  ul. Bartosza Głowackiego 46, 
- PEPCO – Sieć marketów odzieżowo-przemysłowych 
– sklep w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 12,
- F.H.U. „Bajkoland” J. Dudzik – sklep z zabawkami 
  w Brzesku,
- F.H.U. M. Figiel – sklep w Brzesku,
- F.H.U. „Drukomat” s.c. – Artykuły biurowe, 
  papiernicze, szkolne, zabawki – Tarnów,
- Sklep z zabawkami „Troskliwy miś” K. Kwiek – 
  Zakliczyn,
- F.H.W. „Reflex” L. Zenkner – Nowy Sącz,
- „Sklep ogniowy” sp. j. – J. Todryk, J. Wasik – Śrem.

Darczyńcy o dobrym sercu to:
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Bieżący 2018 rok jest szczególny ze względu na 
przypadające rocznice wielkich wydarzeń. Najważniej-
sze dla społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Gnojniku są dwie daty, które wyzna-
czają rytm pracy.

Są to 16 października 1978 
i 11 listopada 1918 roku. W tym 
roku przypada czterdziesta rocz-
nica wyboru Karola Wojtyły 
na papieża, którego imię nasza 
szkoła nosi od 2003 roku (już 
piętnaście lat) oraz stulecie od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości. Obie rocznice są w szko-
le podkreślane i przypominane 
uczniom poprzez realizację za-
dań z dwóch szkolnych projek-
tów edukacyjnych.

Jednym z wydarzeń przypo-
minających o pontyfikacie Jana 
Pawła II była uroczysta akade-
mia w trzynastą rocznicę śmierci 
Patrona szkoły. 5 kwietnia był 
okazją, by wysłuchać wykładu 
księdza dr hab. Ireneusza Sto-
larczyka, profesora Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Gość był obecny 
na akademii, po której zabrał 
głos w wystąpieniu pod hasłem 
„Święty Jan Paweł II człowiek 
wielkiego serca dla Boga, Czło-
wieka i Ojczyzny”. Prelegent 
skupił się na roli modlitwy w ży-
ciu Papieża i każdego człowie-
ka. Na podstawie wspomnień 
współpracowników Jana Pawła 
II i swoich własnych ze spotkań 
z Ojcem Świętym ukazał Papie-
ża, który dzięki modlitwie, całko-
witemu zatopieniu się na rozmo-
wie z Panem Bogiem, był zdolny 

do działań trudnych, wymagających niezwykłej odwagi 
i mądrości. Tu też przypomniał o słowach Jana Pawła II 
do młodzieży, które także są wyeksponowane w szkole 
podstawowej „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 
inni od was nie wymagali”. Ksiądz profesor podkreślił, 

że wielkie serce Papieża nie wzię-
ło się znikąd. To właśnie modli-
twa, odpowiedzialność i posłu-
szeństwo Panu Bogu wpływały 
na postawę Papieża Polaka.

Uroczystościom z udziałem 
ks. Stolarczyka towarzyszyła 
użyczona przez Instytut Dialogu 
Międzykulturowego w Krako-
wie wystawa poświęcona Janowi 
Pawłowi II. Można ją było oglą-
dać przez cały kwiecień w Szko-
le Podstawowej w Gnojniku. 
Zawierała zdjęcia z papieskiego 
pontyfikatu zrobione przez foto-
grafa Adama Bujaka. Warto było 
odwiedzić szkołę, by zapoznać się 
z tą interesującą kroniką. Dla jed-
nych była ona przypomnieniem 
postaci i nauczania Jana Pawła II, 
dla młodszych niech stanie się 
okazją do bliższego poznania 
niezwykłego, Wielkiego Polaka, 
Człowieka wielkiego serca dla 
Boga, Człowieka i Ojczyzny.

Dyrekcja i grono pedago-
giczne składają podziękowania 
dla wszystkich przybyłych na to 
wydarzenie rodziców i mieszkań-
ców gminy Gnojnik, którzy swo-
ja obecnością nie tylko uświetnili 
uroczystość, ale przede wszyst-
kim dali dzieciom i młodzieży 
świadectwo, jak wielkie znacze-
nie dla Polaków ma osoba Świę-
tego Jana Pawła II.

Magdalena CisakNiezwykła lekcja o niezwykłym Polaku

Papież byłby z nich dumny

By lepiej poznać i bardziej ukochać Patrona

Doniosłe wydarzenia w PSP w Gnojniku
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Z życia przedszkola
Wiosna dla przedszkolaków  z Publicznego Przed-

szkola w Gnojniku rozpoczęła się bardzo atrakcyjnie. 
Już 16 marca wszystkie dzieci wyjechały do Krakowa 
do Teatru Groteska, gdzie podziwiały grę aktorów pod-
czas przedstawienia bajki „Kot w butach”. Przedszkolaki  
były bardzo zainteresowane oglądaniem spektaklu, jak 
również pobytem w samym teatrze. 

Zbliżały się święta, a dzieci przygotowywały się do 
dwóch konkursów. Konkurs wiedzy religijnej odbył 
się w dwóch kategoriach: dzieci 3,4 letnie i 5,6 letnie. 
Uczestnicy, zgłoszeni do konkursu przez rodziców, mo-
gli pochwalić się zdobytą na zajęciach religii wiedzą 
oraz dodatkowymi umiejętnościami. Zwycięzcy, wy-
łonieni przez komisję, zostali nagrodzeni dyplomami 
i upominkami, ale pamiątki za udział otrzymali wszyscy 
uczestnicy. 

Następnie w przedszkolu odbył się konkurs plastycz-
ny pod hasłem „Wielkanoc”, którego tematem dla dzie-
ci 3, 4 letnich była „Wielkanocna pisanka”, a dla dzieci 
starszych 5, 6 letnich – „W wielkanocnym koszyczku”. 
Na konkurs wpłynęło 60 prac. Komisja powołana do 
rozstrzygnięcia konkursu wybrała te najlepsze. Jury mia-
ło niełatwe zadanie, ponieważ wiele prac zasługiwało na 
wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy 
okolicznościowe. Pozostali uczestnicy konkursu również 
mogli cieszyć się upominkami za udział.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi starszaki piekły 
pyszne babeczki, które bardzo im smakowały.

Minęły święta i 5, 6 latki ruszyły na wycieczkę do 
Kopalni Soli w Wieliczce zwiedzać „Solilandię”, gdzie 
czekało na nich wiele atrakcji. Na pamiątkę od Skarbni-
ka otrzymały miłe upominki, wśród których były „Sol-
lizaki”. Wyprawa była męcząca, ale bardzo ciekawa. 
Przedszkolaczki chętnie następnego dnia dzieliły się 
swoimi wrażeniami z wycieczki.

Dzieci młodsze długo czekały na 12 kwietnia, bo 
właśnie w tym dniu pojechały do Kopalni Soli w Bochni. 
Atrakcje związane ze zwiedzaniem kopalni obfitowały 
w niekończące się opowiadania pełne przeżyć i wrażeń.

W kwietniu odbył się przedszkolny konkurs piosenki 
przedszkolnej pod hasłem „Zdrowy i bezpieczny przed-
szkolak”. Zwycięzcy konkursu będą reprezentowali 
nas na Gminnym Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. 

Kwiecień zakończyliśmy akcją „Wszyscy czytamy dzie-
ciom”, podczas której zaproszone osoby czytały dzie-
ciom wybrane bajki i opowiadania.

Maj rozpoczniemy również bardzo ciekawie, bo po 
raz pierwszy w naszym przedszkolu odbędzie się kon-
kurs piosenki w języku angielskim. Laureaci konkursu 
wystąpią podczas Gminnego Konkursu, który zorgani-
zujemy w naszym przedszkolu zapraszając do udziału 
placówki z naszej gminy. 

Nie zapomnimy o naszych dzielnych strażakach 
i udamy się do nich w odwiedziny z okazji przypadają-
cego w maju ich święta.

Dzieci młodsze wyjadą na kolejną wycieczkę, tym ra-
zem do krakowskiego ZOO i do „Ciuciu- Cukier Artist” 
– manufaktury cukierków.

Rada Rodziców wspólnie z Radami Oddziałowy-
mi organizują „Piknik Rodzinny”, który odbędzie się 
26 maja. Dzieci zapraszają oczywiście swoich rodziców, 
rodzeństwo, babcie dziadków, ciocie, wujków. Mile 
będą również widziane maluchy, które niebawem roz-
poczną uczęszczanie do naszego przedszkola. 

Przewidzianych jest wiele atrakcji, między innymi 
występy naszych podopiecznych (układy, taneczne, te-
atrzyk, piosenki i inne), wielka zjeżdżalnia w kształcie 
zamku, malowanie buzi, balonowe figurki, tańce przy 
muzyce. Rada Rodziców zadba o kulinaria: słodkości dla 
dzieci, kiełbaski z grilla i inne przysmaki. Wolne datki 
zebrane przy tej okazji wykorzystane będą na doposaże-
nie placu zabaw dla dzieci w nowe atrakcyjne sprzęty.

Czerwiec co prawda nastraja wszystkich wakacyjnie, 
ale u nas wciąż będzie atrakcyjnie i intensywnie. Zor-
ganizujemy turniej „Gram w warcaby”, pozwalający 
najmłodszym graczom wykorzystać swoje umiejętności 
w tej dziedzinie i zmierzyć się z kolegami. Wyłonimy 
„Mistrza gry w warcaby”. Już dziś życzymy wszystkim 
uczestnikom sukcesów.

Starszaki wyjadą na wycieczkę tym razem do „Rab-
kolandu”, gdzie będą mogły skorzystać z wielu cieka-
wych atrakcji związanych z zabawą.

Dzieci będą zwiedzać okolicę na długich spacerach, 
wstąpią do cukierni na pyszne lody i mile spędzą czas, 
który będzie ich przybliżał do wakacji a niektórych do 
pożegnania się z przedszkolem.

Jestem przekonana, że warto z nami być, bawić się, 
poznawać świat i cieszyć różnymi atrakcjami.

Ewa Wąs

Stowarzyszenie „Szlakiem kultury” zostało powoła-
ne w ubiegłym roku celem m.in. pozyskiwania środków 
krajowych i unijnych w dziedzinie szeroko rozumianej 
kultury. W roku bieżącym będziemy realizować szereg 
projektów. Pierwsza inicjatywa zostanie zrealizowana 
już w maju pn. „Projekt: przygoda! Spotkania z twórcami 
fascynujących historii dla dzieci i młodzieży”. Ponadto 
stowarzyszenie złożyło wniosek pn. „Rytm nocy letniej” 
w otwartym konkursie ofert w trybie pozakonkursowym 

Podążaj z nami szlakiem kultury
z tzw. małych grantów. Jego celem jest uatrakcyjnienie 
imprez plenerowych organizowanych w gminie. Nie za-
pomnieliśmy również o czytelnikach i w związku z tym 
został złożony projekt, pt. „Wakacyjna czytelmania – 
konkurs czytelniczy”. Zapraszamy do udziału w organi-
zowanych działaniach. Dodatkowe informacje na temat 
realizowanych projektów będą się pojawiać na stronie 
internetowej Centrum Kultury w Gnojniku oraz na por-
talach społecznościowych.              Ewa Świerczek
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nagród, każdy uczestnik konkursu został nagrodzony 
słodkościami. Ksiądz proboszcz Marek Gał zakupił pa-
miątkowe książki, które zostały wręczone wszystkim 
właścicielom palm. 

Wszystkim, dla których zwyczaj robienia palm wiel-
kanocnych jest ciągle żywy, serdecznie gratulujemy kre-
atywności, wytrwałości i talentu. Sponsorom nagród jak 
i członkom jury dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Bogumiła Sacha
***
Jak co roku, mieszkańcy Bie-

siadek i Żerkowa nie zawiedli i na 
mszy z procesją, prawie wszyscy 
dzierżyli w rękach palmy. Jedni 
trzymali jedynie gałązki, inni pal-
my ozdobione kwiatami z bibu-
ły i wstążkami, wreszcie byli też 
mieszkańcy z palmami kupionymi 
w sklepie, bądź u pań z chóru pa-
rafialnego, z których dochód był 
przeznaczony na zakup mikrofonu 
do kościoła.

Po mszy odbył się konkurs, 
w którym oceniane były palmy wy-
konane metodą tradycyjną. Jury wy-
łoniło zwycięzców w kategoriach na 
najwyższą, najładniejszą i najład-
niejszą dziecięcą palmę. Najwyższą 
palmę wykonała Renata Olchaw-
ska, najładniejszą Joanna Sułek, 
a w trzeciej kategorii pierwsze miej-

sce zajęła Weronika Gnyla. Doceniony zostały wysiłek 
nie tylko twórców zwycięskich palm. Nagrody otrzymali 
także zdobywcy drugich i trzecich miejsc w tych kate-
goriach. Ponadto upominki w postaci słodyczy odebra-
ły grupy, których członkowie wspólnie tworzyli palmy. 
Nagrody ufundowane zostały przez księży z parafii oraz 
Centrum Kultury w Gnojniku. Dziękujemy za udział 
i zapraszamy za rok!

Ewa Strzesak
***
Po mszy św. w Gosprzydowej odbył się konkurs 

palm zorganizowany przez Świetlicę Wiejską. Swoje 
prace zgłosiło kilkanaście osób. Wykonane z natural-
nych materiałów – gałązek wierzbowych, suchych traw 
i bukszpanu, przystrojone kwiatkami i wstążkami z bi-
buły prezentowały się pięknie i z pewnością wymagały 
dużego zaangażowania i pomocy ze strony osób doro-
słych. Ale ich przygotowanie było też znakomitą okazją 
do radosnego bycia z sobą, kształtowania odpowiedzial-
nej postawy za podjęte zadania i przekazywania tradycji 
młodemu pokoleniu. Pierwsze miejsce zdobyła palma 
Zuzanny Lisek, drugie miejsce Marcela Kałuży, a trzecie 
Karoliny Kopeć. Wyróżnione też zostały palmy rodzeń-
stwa: Mateusza, Julii i Szymona Prus. Zwycięzcom gra-
tulujemy, a wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.

Ewa Prus

Tradycja w barwnych kwiatach zapisana
Każdego roku w Niedzielę Palmową przedwiosen-

ne szarości ustępują miejsca barwnym kwiatom i sze-
leszczącym wstążkom. W kierunku świątyń zmierzają 
bowiem niezwykłe korowody niosące palmy – długie 
lub krótkie, tradycyjne lub nowoczesne, ale wszystkie 
kolorowe i przykuwające uwagę. Szczególnie interesu-
jące zdają się te kilkumetrowe, które przygotowywano 
tygodniami, których postawienie w kościele jest nie 
lada sztuką. Nic więc dziwnego, że 
dzieła te dostrzegane i nagradzane 
są już od lat w konkursach, organi-
zowanych przez świetlice wiejskie 
i parafie. 25 marca bieżącego roku 
również barwy i długości palm bu-
dziły emocje. 

W kościele pw. Matki Bożej 
Fatimskiej w Gnojniku konkurs 
palm odbył się po mszy św. o godz. 
11:00. Został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach: najwyższe 
i najładniejsze palmy, najbardziej 
oryginalne dzieła. Ocenie podlegały 
palmy wykonane metodą tradycyjną 
z wykorzystaniem witek wierzbo-
wych, bagiennych traw, kwiatów 
wiosennych i kolorowych ozdób 
z bibuły i papieru. Prace oceniała 
komisja w składzie: Monika Bar-
tusiak, Anna Stolarczyk, Berna-
deta Trojanowska, Helena Święch 
i ks. proboszcz Marian Zapiór. 

Najładniejsze palmy zostały nagrodzone i zdobią 
wnętrza naszych kościołów. Wszyscy wykonawcy 
palm tradycyjnie otrzymali czekolady ufundowane 
przez państwa Marię i Krzysztofa Wójsów, właścicieli 
sieci sklepów „Groszek” i „Novum” w Gnojniku. Na-
grody zabezpieczyli także: Centrum Kultury i Parafia 
pw. św. Marcina w Gnojniku – organizatorzy konkursu.

Helena Święch
***
To taka nasza mała Lipnica – mówią zaangażowani 

w robienie palm wielkanocnych parafianie z Lewnio-
wej. I przyzna rację tym słowom każdy, kto po Niedzie-
li Palmowej odwiedzi kościół, w którym ołtarz zdobią 
budzące podziw kolorowe palmy. Zachwycają nie tylko 
pięknem, ale też wysokością. Właścicielem najdłuższej 
tegorocznej palmy jest Karol Klimek, który pobił do-
tychczasowy lewniowski rekord – 11m i 40cm. W tej ka-
tegorii na podium stanęli jeszcze Emilia Kołdras i Julia 
Wach. Przed ogromnym problemem stanęło jury, które 
musiało przyznać kolejne miejsca palmom najpiękniej-
szym. W każdej coś zachwycało, każda wyróżniała się 
czymś szczególnym. Jednak po burzliwych obradach 
jako najpiękniejsze wybrano palmy Zuzanny Wojtas, 
Amelii Kaczmarczyk i Klaudii Klęk. 

Dzięki wsparciu finansowemu Centrum Kultu-
ry i życzliwości Grzegorza Wrony, fundatora części 
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Publiczny hołd dla Jezusa jerozolimskimi, opłakującymi Jezusa. Na szczególną po-
chwałę zasługuje aktor, odgrywający Jezusa, który swo-
im głosem i umiejętnościami pokazał umęczoną twarz 
Chrystusa i głębię Jego męki. Dzięki znakomitym talen-
tom aktorskim wielkie emocje wzbudzali Kajfasz i dwaj 
Arcykapłani. Dobrze zagrana rola Judasza odsłoniła po-
czucie winy zdrajcy Nazarejczyka. Doskonale spisali się 
odtwórcy pozostałych ról: próbujący zachować neutral-
ność Poncjusz Piłat, jego drobiazgowa służąca, agre-
sywny, wrzeszczący Barabasz, dwie kobiety rozpozna-
jące Piotra na dziedzińcu. Z kolei młodzi aktorzy, grając 
swoje role, z zaciśniętymi pięściami głośno skandowali 
„Ukrzyżuj Go”, „Na krzyż z Nim”, „Śmierć Jezusowi”. 
Bezduszni żołnierze uzbrojeni we włócznie i bicze dowie-
dli okrucieństwa władzy wykonawczej sprzed 2000 lat. 
Prawdziwe odkrycie aktorskie to Szymon z Cyreny. 
Odtwórcy ról Maryi i służącego jej oparciem Jana od-
dali głębię niewypowiedzianych cierpień w drodze 
na Golgotę i stojąc pod krzyżem. Nikt inny jak Maria 
Magdalena nie potrafiłby tak dobitnie wyszeptać swoje 
narracje. Odpowiednią osobą i na odpowiednim miejscu 
był człowiek, który sterował światłem. Warto dodać, że 
bardzo odpowiedzialnym zadaniem było dbanie o opra-
wę muzyczną widowiska i tutaj sumienność zasługuje 
na wielkie brawa. Pochwała należy się także suflerce, 
osobie podpowiadającej aktorom tekst roli. Wszystkie 
te elementy współtworzyły niepowtarzalny spektakl łą-
czący tradycyjny przekaz z nowoczesną oprawą multi-
medialną. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem 
widzów, nie tylko z Gnojnika.

Helena Święch

Podobnie jak w roku poprzednim mie szkańcy Gnoj-
nika podjęli się trudu przedstawienia na żywo istoty 
zdarzeń zamkniętych w 14 Stacjach Drogi Krzyżowej. 
Włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie i realizację 
wzruszającego widowiska religijnego, składającego się 
z niedługich migawek – okruchów życia, dramatycz-
nych chwil i bezmiaru cierpień Jezusa. Udało się zebrać 
50 – osobową grupę amatorów sztuki aktorskiej z grupy 
teatralnej z Centrum Kultury, Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży z Parafii pw. św. Marcina i chętnych miesz-
kańców Gnojnika w różnym wieku (od 7 lat wzwyż). 
Uczestnictwo aktorów w sztuce wymagało dużego zaan-
gażowania i serca. W efekcie systematycznych spotkań 
tej pokaźnej grupy pasjonatów powstał niezwykły spek-
takl, ukazujący mękę Zbawiciela. I tak oto, po wielu 
próbach, w piątkowy wieczór, przed Niedzielą Palmową 
można było zobaczyć widowisko pt. „Pasja oczami Ma-
rii Magdaleny” w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej 
w Gnojniku. Przedstawiona męka Zbawiciela podbudo-
wana była efektami świetlnymi i odpowiednio dobraną 
muzyką, scenografią (krzyż, ogród oliwny, wieczernik) 
i kostiumami, zgodnymi z symbolicznymi szatami i na-
kryciami głów. Mimo iż aktorzy byli w różnym wieku, 
potrafili swoje role zagrać naturalnie i przekonująco. 
Widzowie, oglądając Pasję, mogli czuć się jak uczniowie 
Jezusa, skosztować chleba, podczas sceny wspólnego 
dzielenia się nim, a nawet poczuć ciarki na ciele podczas 
modlitwy w Ogrójcu. Niektórzy łkali wraz z niewiastami 

Wystąpili: 
Jezus – Jan Mitera 
Maryja – Danuta Białka 
Maria Magdalena – Beata Styrna 
Kajfasz – Ksiądz Piotr Bober
Arcykapłan I – Marek Białka 
Arcykapłan II – Tomasz Habel
Piłat – Adam Garbacz 
Służąca – Agata Żółty
Pomocnik służącej – Przemysław Migrała 
Jan – Michał Gnela 
Szymon Piotr – Marcin Rusin
Andrzej – Szczepan Wąs 
Jakub – Michał Migrała 
Filip – Krzysztof Migrała 
Bartłomiej – Bartosz Cisak 
Tomasz – Marek Białka
Mateusz – Marcin Zając
Juda Tadeusz – Nikodem Myszka
Szymon Kananejczyk – Hubert Skirło
Jakub (zwany Większym) – Kacper Karaś 
Judasz Iskariota – Ryszard Wolak 
Weronika – Alina Zając
Szymon z Cyreny – Dariusz Marcinek 
Barabasz – Wojciech Kopeć 
Żołnierz I – Włodzimierz Jaroszek
Żołnierz II – Krzysztof Jewuła 
Żołnierz III – Krzysztof Kądziołka 

Żołnierz IV – Stanisław Migacz
Żołnierz V – Stanisław Wiśniowski 
Kobieta I – Bernadeta Trojanowska 
Kobieta II – Marzena Garbacz 
Niewiasta 1 – Anna Gazda
Niewiasta 2 – Wiktoria Wiśniowska 
Niewiasta 3 – Patrycja Gądek 
Niewiasta 4 – Aleksandra Warchał 
Niewiasta 5 – Sylwia Niemczuk 
Niewiasta 6 – Natalia Foryś 
Niewiasta 7 – Natalia Górak 
Niewiasta 8 – Aleksandra Jaroszek 
Niewiasta 9 – Beata Bober
Dziecko 1 – Gabriela Malinowska 
Dziecko 2 – Maria Skirło 
Dziecko 3 – Zuzanna Garbacz
Dziecko 4 – Antonina Marcinek 
Dziecko 5 – Hanna Marcinek 
Światło: Piotr Styrna
Oprawa muzyczna: Katarzyna Gnela, 

     Helena Święch, Kinga Stolarczyk
Scenografia i kostiumy: Monika Bartusiak, 

     Danuta Białka, Helena Święch
Rekwizyty: Czesław Gazda, Andrzej Święch 
Reżyser I – Helena Święch 
Reżyser II – ks. wikariusz Piotr Bober 
Sufler – Edyta Jewuła. 
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Drodzy Czytelnicy maj za pasem, a wraz z nim co-
roczne bibliotekarskie święto, czyli Tydz ień Bibliotek. 
Przedsięwzięcie, rozpoczynające się 8 maja – w Święto 
Bibliotekarzy i Bibliotek, przebiegało będzie pod hasłem 
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. W do-
słownym znaczeniu słowa „dowol-
ność” oraz w sensie ukrytym, rozu-
miemy jako będące zależne, wyłączne 
od własnej woli, nieskrępowane naka-
zami, przepisami, swobodne, wolne 
czytanie, nieograniczony dostęp do 
książki w różnym formacie (książka 
tradycyjna, elektroniczna, audiobook), 
a co za tym idzie również do biblio-
teki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA 
pozwala nam rozwijać się umysłowo, 
kulturalnie, poznawać różne poglą-
dy, mieć nieograniczone możliwości. 
Hasło nawiązuje także do 100-lecia 
obchodów odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Jak co roku biblioteki 
publiczne z terenu gminy Gnojnik czyn-
nie włączają się w obchody Tygodnia Bibliotek, przygoto-
wując szereg atrakcji dla czytelników. We współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Szlakiem Kultury” przygotowaliśmy 

Zapraszamy do bibliotek
projekt ph. „Projekt: przygoda! Spotkania z twórcami 
fascynujących historii dla dzieci i młodzieży.” Działanie 
to ma na celu integrację młodych pasjonatów kultury, 
a także zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych, eduka-

cyjnych oraz rozwój poprzez udział 
w spotkaniach z popularnymi promo-
torami literatury. Celem projektu jest 
również przybliżenie dorobku polskiej 
kultury i twórcze zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 
propagowanie rodzimej sztuki (litera-
tury). W ramach zadania planujemy 
organizację trzech spotkań z autorami 
powieści przygodowych dla najmłod-
szych, podczas których twórcy nie tyl-
ko przybliżą tajniki swojej twórczo-
ści, ale także zachęcą tak do przyjaź-
ni z literaturą, jak i do kreatywności. 
Ogłoszą oni bowiem konkurs literacki 
pn. „Projekt: przygoda w mojej miej-
scowości”. Warto wspierać dziecięce 
talenty. Kto wie, może kiedyś znany 

pisarz opowie w wywiadzie, że pochodzi z niewielkiej, 
ale wspaniałej gminy Gnojnik.

Bibliotekarze

Grupa teatralna dział ająca przy Świetlicy Wiejskiej 
w Uszwi zainspirowała przygotowanie niezwykłego 
przedstawienia, które niejako wprowadziło w obchody 
Wielkiego Tygodnia. Sceny z życia Pana Jezusa w nie-
zwykłej oprawie muzycznej i świetlnej oraz doskonałym 
aktorskim przekazie poruszyły serca licznie zgromadzo-
nej widowni w uszewskiej świątyni. Tekst misterium 
oparty na Ewangelii napisała Teresa Czesak, która pod-
jęła się także reżyserii całego spektaklu we współpracy 
z instruktor świetlicy Lucyną Wnęk. Wielkie wyrazy 
uznania i podziękowania należą się aktorom, szczegól-
nie odtwórcy głównej roli, którzy zmobilizowali się, by 
w krótkim czasie opanować tekst oraz poświęcić czas na 
kolejne próby. Sceny przeplatane były śpiewem scholi, 
która poprzez dobór pieśni i piękne ich wykonanie ubo-
gaciła to niezwykłe wydarzenie. W całe przedsięwzięcie 
zaangażowało się wiele osób, przede wszystkim pano-
wie z grupy teatralnej, młodzież na czele z ks. katechetą, 
członkowie Akcji Katolickiej. Z życzliwością nasze po-
czynania wspierał także ksiądz proboszcz Jan Kudłacz, 
który zadbał o główny rekwizyt i sfinansował materiały na 
stroje. Mogliśmy liczyć też na pomoc Centrum Kultury, 
które pokryło koszty oświetlenia i nagłośnienia.

Misterium „Ty jesteś Mesjasz”
W misterium wystąpili:
Pan Jezus – Piotr Osada 
S zymon Piotr – Krzysztof Hamowski  
Apostołowie: Jan Zych, Stanisław Cebula, Adam 
Kukla, Tadeusz Górka, Piotr Bober, Stanisław Borek, 
Wojciech Pawełek, Damian Konstanty, Michał Pabjan, 
Piotr Biernat, Patryk Pawełek 
Jair – Jan Kowalczyk 
Niewidomy – Jan Rozciecha 
Bogaty młodzieniec – Patryk Smoleń 
Córka Jaira – Natalia Pisarczyk 
Słudzy: Adam Osada, Jakub Osada 
Schola: ks. Karol Góra, Janusz Zych, Józef Pawełek, 
Barbara Pawełek, Małgorzata Zych, Barbara Pawełek, 
Patrycja Babraj, Anna Pawełek, Urszula Jagielska, 
Aleksandra Opoka, Kinga Rams, Anna Rzońca, 
Karolina Kuc, Karolina Szuba, Gabriela Kusiak, 
Karolina Kudzia 
Operator dźwięku – Natalia Kural 
Kostiumy – Anna Wnęk 
Dokumentacja fotograficzna – Janusz Legutko 
Realizacja światła i dźwięku: Karol Dobrzański, 
Mateusz Kołodziej z „Kołek Light&Sound”.

Wszystkim serdecznie dziękuję i liczę, że jeszcze nie raz stworzymy 
coś pięknego, wszak nasz wieszcz narodowy przekonywał: „Bo piękno 
na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”

Lucyna Wnęk
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Wiosna już za oknami a wraz z nią w Publicznej Bi-
bliotece w Uszwi zawitała radosna atmosfera. A wszyst-
ko to za sprawą odbywających się wizyt uczniów klas 
I-III z pobliskiej Szkoły Podstawowej. Spotkaniom tym 
przyświeca znane każdemu powiedzenie „Jesteś tym, co 
jesz”. Ważne jest to, aby dzieci od najmłodszych lat ja-
dły zdrowo, pamiętały w codzien-
nej diecie o warzywach i owocach. 
Głównym celem naszych spotkań 
było więc propagowanie zdrowe-
go stylu odżywiania oraz poszu-
kiwanie zalet spożywania warzyw 
i owoców.

Na samym początku naszego 
spotkania, każdy uczeń otrzymał 
wycięty z kolorowego papieru 
owoc, służący jako imienna wizy-
tówka każdego dziecka. 

Następnie odbyła się rozmo-
wa w formie zabawy na temat 
nawyków żywieniowych dzieci. 
Uczniowie bardzo chętnie wypo-
wiadali się, jakie produkty najczę-
ściej spożywają oraz czego powin-
ny unikać. Kolejno przyszedł czas na ,,umy-
słową rozgrzewkę”. Pierwszym zadaniem 
było ułożenie z rozsypanek wyrazowych haseł 
dotyczących korzyści płynących ze spożywa-
nia owoców i warzyw. Każda grupa poradziła 
sobie z tym zadaniem perfekcyjnie! Dużo ra-
dości sprawiła dzieciom zabawa dydaktycz-
na: „Jaki owoc, warzywo mam na myśli?”. 
W dalszej części uczniowie za zadanie mieli 
utworzenie własnego autorskiego przepisu 
na zdrową kolację dla swoich rodzin. Mimo 
młodego wieku kucharzy, powstawały ciekawe 
propozycje zdrowych dań. 
Nie zabrakło również 
śpiewu piosenek o pięk-
nej wiośnie.

Gdy emocje nieco 
opadły, uczniowie przy-
stąpili do kolejnego za-
dania. Na podstawie 
wierszyków polskich au-
torów, których głównymi 
bohaterami były oczywi-
ście warzywa i owoce, 
dzieci zrozumiały, jak 
ważne są w ich diecie 
witaminy. Nawiązując 
do tekstów, uczniowie 
wykonywali ilustracje, 
które potem zostały sca-
lone w piękne, kolorowe 
i pomysłowe książeczki. 

Zdrowo i kolorowo w bibliotece
Dzieci w swoich pracach wykazywały się wielką kre-
atywnością oraz pomysłowością.

Na koniec naszego spotkania każdy uczestnik otrzy-
mał dziesięć podstawowych zasad zdrowego odżywiana 
się. Obiecali, że będą ich przestrzegać.

Monika Kubala
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Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Gnojnika w ra-
mach małych grantów realizuje projekt „D ieta i ruch 
w życiu seniora”. Projekt jest dofinansowany przez 
Urząd Gminy w Gnojniku. Odbiorcami projektu są 
mieszkańcy gminy Gnojnik – tak mężczyźni, jak i ko-
biety, członkowie Klubu Seniora „Wrzos”, UTW Globus 
i inne osoby powyżej 50 r. ż. W projekcie uczestniczy 30 
osób, które w celu sprawnego realizowania zajęć zostały 
podzielone na 2 grupy.

Projekt realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Wypoczynkowym EWA w Gnojniku, a także na basenie 
w Solcu /źródła solankowo-siarkowe/.

Zajęcia polegają na spotkaniach z dietetykiem i le-
karzem. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prawi-
dłowego odżywiania, w tym z piramidą żywienia. Po-
głębiają wiedzę na tematem roli racjonalnego żywienia 
w zapobieganiu schorzeniom wieku starszego, żywienia 
dietetycznego w konkretnych chorobach m.in. dnie mo-
czanowej, GERD, schorzenia układu krążenia, anemii. 
Uczestnicy sami będą mogli układać odpowiednie diety 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym 
i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna 
Dłoń” z Gnoj nika informuje, że będzie realizowało ko-
lejne projekty, do udziału w których serdecznie zapra-
szamy mieszkańców naszej gminy a także gmin Iwkowa 
i Czchów.

1/ W ramach ochrony i promocji zdrowia – edukacja 
prozdrowotna projekt pod tytułem „Wiem co jem i jestem 
zdrowy”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców 
gmin Czchów, Gnojnik i Iwkowa, a w jego ramach od-
będą się spotkania edukacyjne w miejscowościach wska-
zanych przez miejscowe władze. Zaplanowanych jest 
11 spotkań, w tym na terenie gminy Czchów i Iwkowej 
po trzy a w gminie Gnojnik pięć. Prelekcje prowadzić 
będą lekarz i dietetyk. Tematyka prelekcji dotyczy za-
sad zdrowego żywienia w tym zapoznanie się z pira-
midą żywienia. Ponadto omówione zostaną zasady diet 
w poszczególnych schorzeniach m.in. dnie moczanowej, 
cukrzycy, schorzeniach układu krążenia, GERD. Na-
bór jest otwarty. Projekt realizowany będzie w okresie 
14.05.2018 r. do 12.10.2018 r.

oraz otrzymają materiały edukacyjne i informacyjne. Po-
nadto uczestnicy projektu korzystają z pobytów w gro-
cie solnej w ORW EWA w Gnojniku i zajęć grupowych 
w salach ćwiczeń w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Gnoj-
niku. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w spotka-
niach. Zajęcia są prowadzone ciekawie a uczestnicy ce-
nią sobie dodatkowe atrakcje tj. seanse w grocie solnej 
i ćwiczenia rehabilitacyjne. Planowany jest też wyjazd 
na baseny solankowe do Solca Zdroju. Na zakończenie 
projektu odbędzie się podsumowujące spotkanie plene-
rowe. Przygotowanie oferty poprzedziła dokładna anali-
za potrzeb i oczekiwań osób starszych: członków Klubu 
Seniora „Wrzos” i innych osób starszych mieszkańców 
gminy Gnojnik. 

Projekt może być realizowany dzięki wyraźnemu 
wsparciu Centrum Medycyny Rodzinnej i wolontary-
stycznej pracy lekarza i fizjoterapeutów. Gorące podzię-
kowania kierujemy do sponsorów. 

Justyna Bakalarz
sekretarz stowarzyszenia 

Dieta i ruch w życiu seniora 

Aktywna POMOCNA DŁOŃ

Projekt pt. „Dieta i ruch w życiu seniora” współfinansowany ze środków 
Urzędu Gminy Gnojnik realizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

2/ W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dzie-
dzictwa narodowego projekt pod tytułem „Seniorzy 
i młodzież razem”. Projekt realizowany będzie w okresie 
16.04.2018 r. do 16.11.2018 r.

W projekcie tym nadrzędnym zadaniem będzie roz-
winięcie współpracy międzypokoleniowej i przekaza-
nie przez seniorów postaw patriotycznych, szacunku do 
symboli narodowych młodemu pokoleniu w związku 
z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą 
Ojczyznę.

Proponujemy ciekawe zajęcia warsztatowe artystycz-
ne, plastyczne, wykłady z historii. Dodatkowo wspólne 
wyjazdy na wycieczki do Krakowa, Wierzchosławic 
i do kina, konkurs pieśni patriotycznych, wieczornicę. 
Uczestnikami projektu będzie 25 seniorów – głównie 
członków Klubu Seniora „Wrzos” i 20 osób spośród 
młodzieży – członków Młodzieżowej Rady Gminy.

Oba projekty mogą być realizowane dzięki dofinan-
sowaniu przez Powiat Brzeski w ramach konkursów 
grantowych.

Ewa Cierniak-Lambert 
Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”

Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Powiat Brzeski
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Pochwal się swoim ogrodem

Stowarzyszenie „Szlakiem Kultury” za-
prasza wszystkie Szkoły Podstawowe z te-
renu gminy Gnojnik do wzięcia udziału 
w realizowanym projekcie „Eko-spotkania 
na Śliwkowym Szlaku” w całości finansowa-
nym przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
Szlaku”. Są to pieniądze pozyskane ze środ-
ków Unii Europejskiej, w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i ak-
tywizacji” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jego głównym celem jest wzrost zaanga-
żowania mieszkańców w podejmowane przez 
LGD działania na rzecz ochrony środowiska i przeciw-
działaniu zmianom klimatu, zwiększenie wiedzy o Sto-
warzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”, jak również do-
tarcie do jak największej grupy mieszkańców, w tym 
grup celowych i defaworyzowanych.)

W ramach realizowanego projektu w miesiącach 
kwiecień-maj, nasze Stowarzyszenie organizuje spo-
tkania edukacyjne ph. „Mała pszczoła wiele zdoła” 
w klasach I-III ze szkół podstawowych na terenie gminy 
Gnojnik. Zajęcia prowadzone będą przez członków Sto-
warzyszenia „Szlakiem Kultury”. Składają się one z czę-
ści edukacyjnej, na której dzieci dowiedzą się o życiu 
i pracy pszczół, jak również o szkodliwych działaniach 
ludzi, które zagrażają owadom. Część animacyjna po-
zwoli w formie zabawy utrwalić zdobytą wiedzę. Na za-
kończenie każda grupa otrzyma dyplom PRZYJACIÓŁ 
PSZCZÓŁ, a każde dziecko CERTYFIKAT NAJLEP-
SZEGO PRZYJACIELA PSZCZÓŁ.

Kulturalnie i ekologicznie

Przygotowaliśmy również dwa konkursy. Pierw-
szy dla dzieci z klas 1-3 ph. „Świat Pszczół”, w którym 
udział biorą prace literackie w formie: wierszy, krót-
kich bajek lub opowiadań. Drugi dla uczniów klas 4-7 
ph. „Chrońmy Pszczoły” na prezentację multimedialną. 
Tematy prac powinny nawiązywać tematycznie do ha-
seł poszczególnych konkursów. Szczegóły znajdują się 
w Regulaminach. Organizator przewiduje atrakcyjne na-
grody rzeczowe dla najlepszych prac.

Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się podczas 
spotkania podsumowującego projekt ph. „Mała pszczoła 
wiele zdoła” 13 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Domu 
Strażaka w Gnojniku. W tym dniu na wszystkich małych 
i nieco większych uczestników będą czekały ciekawe za-
bawy i atrakcje.

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia 
udziału w konkursach!

Katarzyna Gnela, koordynator projektu

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu pod hasłem 
„Mój ogród marzeń”. Specjalnie powołana komisja 
ocenia zgłoszone ogrody, rabaty, oczka wodne, a na-
stępnie wyłania zwycięzcę konkursu. 

Regulamin Konkursu „Mój ogród marzeń”
I. Cele konkursu:
- podniesienie estetyki własnych ogrodów,
- propagowanie ciekawych rozwiązań w zakresie 
  urządzania ogrodu,
- pobudzanie przedsięwzięć, inicjatyw mieszkańców 
  naszej gminy.
II. Uczestnicy konkursu to:
- właściciele posesji.
Konkurs przebiegał będzie w kategoriach:
- ogród,
- rabatka, oczko wodne, skalniak i inne.
III. Termin zgłoszenia do konkursu: do 31 maja br.
IV. Zgłoszenia do konkursu można dokonać osobiście 
w Centrum Kultury w Gnojniku, telefonicznie pod 
nr tel. 14 68 69 690 lub pisemnie. 

V. Komisja konkursowa oceniać będzie posesje 
jednorazowo – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z właścicielami posesji.
Podstawowe kryteria oceny obejmują:
- ogólne pierwsze wrażenie przedmiotu konkursu,
- oryginalne i ciekawe rozwiązania, pomysłowość,
- utrzymanie czystości i estetyki, porządku i ładu 
  w otoczeniu,
- różnorodność roślin,
- kompozycja ogrodu,
- umiejętność zagospodarowania,
- dodatkowe elementy ozdobne.
VI. Przewidziane są następujące formy nagród:
- nagrody rzeczowe i upominki,
- prezentacje wyróżnionych posesji w Internecie 
  i w prasie.
- jury ma prawo przyznać nagrody dodatkowe 
  ufundowane przez sponsorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dożynek 
Gminnych 15 sierpnia 2018 r. 
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Słuch jest jednym z kluczowych zmysłów, zapewniają-
cych prawidłowe funkcjonowanie człowiek a. Warunkuje 
wykształcenie się mowy werbalnej, umożliwia swobodne 
społeczne porozumiewanie się. Problem zaburzeń słucho-
wych w odniesieniu do rozwoju procesu komunikowania 
się powinien dotyczyć już okresu niemowlęcego. Wcze-
sna interwencja i wychwycenie deficytów w rozwoju słu-
chu, stwarzają większą szansę na skuteczną rehabilitację. 
Normalny słuch nie tylko warunkuje prawidłowy rozwój 
głosu, mowy i języka, ale również wpływa korzystnie na 
ogólny rozwój małego dziecka. Szczególnie istotny dla 
rozwoju umiejętności mowy jest okres pierwszych dwóch 
lat życia dziecka. Wówczas to wrażenia zmysłowe od-
bierane ze środowiska mają zasadniczy wpływ na rozwój 
i organizację układu nerwowego w tym drogi słuchowej, 
mającej istotny wpływ na stymulację rozwoju mowy.

Niezmiernie ważna w kształtowaniu się procesu komu-
nikowania się jest wczesna diagnostyka i leczenie zabu-
rzeń słuchu typu przewodzeniowego. W tym przypadku 
uszkodzone są struktury biorące udział w przewodzeniu 
drgań akustycznych, które umieszczone są w uchu ze-
wnętrznym i środkowym. To nawracające się infekcje 
górnych dróg oddechowych, zmiany zapalne uszów, za-
czopowanie drogi słuchowej, choroby drobnoustrojowe, 
są bardzo często powodem postępującego niedosłuchu. 
Mowa jest zazwyczaj cicha, ponieważ dziecko słyszy wła-
sną mowę poprzez przewodnictwo kostne.

Niedosłuch typu odbiorczego polega na uszkodzeniu 
części odbiorczej, znajdującej się w uchu wewnętrznym, 
a więc może dotyczyć to ślimaka oraz nerwu słuchowego, 
dochodzącego do mózgu. Uszkodzenie tego typu ma na 
ogół charakter trwały i nosi nazwę niedosłuchu lub głu-
choty typu czuciowo-nerwowego. Zaburzenie objawia się 
na nadmiernym natężeniem głosu, brakiem akcentu, złą 
intonacją, głośnym oddechem oraz nieprawidłową artyku-
lacją spółgłosek szczelinowych i zwarto-szczelinowych.

Zaburzenia rozwoju mowy są wprost proporcjonalne 
do stopnia uszkodzenia słuchu:
- próg słyszenia w przedziale do 20dB – słyszenie prawi-
dłowe,
- próg słyszenia w przedziale 20-40dB – uszkodzenie 
słuchu lekkie nie ma na ogół poważniejszych zaburzeń 
w rozwoju mowy,
- próg słyszenia w przedziale 40-70dB– uszkodzenie słu-
chu umiarkowane przy wczesnej diagnostyce i zastosowa-
niu aparatu słuchowego, rozwój mowy przebiega zwykle 
z niewielkim opóźnieniem,
- próg słyszenia w przedziale 70-90dB – uszkodzenie słu-
chu znaczne, powoduje opóźnienie rozwoju mowy, wy-
stępują zaburzenia artykulacyjne – zwykle dotyczą głosek 
o wyższych częstotliwościach – oraz zaburzenia czynni-
ków muzycznych,
- próg słyszenia w przedziale powyżej 90dB – uszko-
dzenie słuchu głębokie, mowa sama się nie rozwinie. 
Wczesne protezowanie słuchowe lub implantacja ślima-
kowa powinny zminimalizować skutki ubytku słuchu 
i pozwolić na opanowanie mowy i języka.

Najbardziej słuszna i ważna dla celów diagnostycz-
nych i terapeutycznych jest indywidualna ocena możliwo-
ści rozwojowych każdego dziecka. Jako kryterium oceny 
uważa się sprawność intelektualną, uwagę akustyczną 
oraz motywację do utrzymania więzi komunikacyjnej 
z otoczeniem.

Są przecież dzieci z lekkim i średnim uszkodzeniem 
słuchu, które nie mogą sprostać wymaganiom szkoły, pod-
czas gdy inne, nawet z resztkami słuchu, kompensują te 
uszkodzenia i włączają się w środowisko dzieci słyszących.

Zaburzenia elementów prozodycznych głosu i mowy 
również są zależne od stopnia niedosłuchu. W małych 
ubytkach słuchu występuje monotonia, zwolnienie tempa 
mowy, w ubytkach średnich obserwuje się głównie zabu-
rzenia rytmu i akcentu, natomiast w ubytkach głębokich, 
występują zaburzenia wszystkich czynników muzycz-
nych, nieprawidłowe akcentowanie, niemelodyjność wy-
powiedzi, przesadna artykulacja, twarde nastawienie gło-
sowe. Nasilenie zaburzeń prozodycznych zależy od czasu 
wykrycia niedosłuchu i rozpoczęcia rehabilitacji w apara-
tach słuchowych

U dzieci niedosłyszących od urodzenia występują rów-
nież zaburzenia oddychania i fonacji. Wdech jest zwykle 
dość płytki, wydech skrócony. Podczas fonacji oddycha-
nie jest nieregularne a zużycie powietrza nieekonomiczne, 
skróceniu ulega faza wydechowa, siła wydechu jest źle 
regulowana. Zaburzenia fonacji wynikają przede wszyst-
kim z braku lub słabej samokontroli słuchowej głosu, co 
uniemożliwia utrzymanie wysokości głosu na stałym po-
ziomie, głos jest monotonny, szorstki często piskliwy i fa-
lujący a czasami nawet ochrypły.

Dzieci z niedosłuchem odbiorczym mówią zwykle 
zbyt głośno, głusi mają zmienne natężenie głosu, nato-
miast z niedosłuchem przewodzeniowym używają głosu 
i mowy o małym natężeniu – mówią cicho. Generalnie 
dziecko niedosłyszące, obok opóźnionego rozwoju mowy 
może mieć trudności w opanowaniu odpowiedniego do 
wieku zasobów słów, reguł składniowych i gramatycz-
nych oraz prawidłowej artykulacji zwłaszcza tych głosek, 
które wymagają precyzyjnych ruchów aparatu artykula-
cyjnego. Duże trudności ma dziecko w rozumieniu pojęć 
ogólnych a w szczególności w rozumieniu związków i za-
leżności między rzeczami i czynnościami. 

Bardzo istotne dla osób, opiekujących się dzieckiem 
niedosłyszącym, jest zapobieganie pogorszeniu się niedo-
słuchu i w tym celu przekazywane są rodzicom zalecenia 
profilaktyczne. Należy:
- unikać narażenia na urazy akustyczne i mechaniczne,
- unikać stosowania leków ototoksycznych,
- zapobiegać infekcjom i chorobom wirusowym,
- w przypadku schorzeń górnych dróg oddechowych, sto-
sować leczenie już w najwcześniejszych etapach,
- systematycznie kontrolować słuch,
- używać zaleconego przez audiologa odpowiednio dopa-
sowanego aparatu słuchowego.

Danuta Kucia, neurologopeda
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku 

Zaburzenia mowy uwarunkowane niedosłuchem



WIEŚCI GMINNE

17

marzec - kwiecieńNr 2 (134) 18

Klub sportowy „Pagen” Gnojnik i Szkółka Piłkar-
ska GRAJ PIĘKNIE zapraszają wszystkie dzieci do 
treningów piłkarskich pod okiem profesjonalnych tre-
nerów. Treningi odbywają 
się w poniedziałki i środy na 
sali gimnastycznej i stadionie 
sportowym w Gnojniku i Bie-
siadkach. Zapraszamy dzieci 
w wieku 4-12 lat. Nasze dru-
żyny oprócz treningów rozgry-
wają wiele meczów sparingo-
wych, uczestniczą w licznych 
turniejach piłkarskich a także 
w rozgrywkach ligowych mło-
dzików. W ostatnim czasie jako 
jedyny klub i szkółka sportowa 
z terenu gminy Gnojnik uczest-
niczyliśmy w kilku znaczących 
w powiecie brzeskim turniejach piłkarskich. Nasi piłka-
rze ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyli m.in. 
w turnieju zubello cup 2017 w Iwkowej, rywalizując 
z drużynami z całej Małopolski, w rozgrywkach o Pu-
char Tymbarku, gdzie nasze drużyny zajęły pierwsze 
miejsce w rywalizacji gminnej, awansując do zawodów 

Gmina Gnojnik – zarządca Orlika w Uszwi, podjęła współpracę z Fundacją 
Recal. Dzięki udziałowi w programie „Piłki za puszki” za każde 15 kg  alumi-
nium obiekt otrzyma piłkę. Akcja prowadzona jest z inicjatywy i dzięki staraniom 
animatora Wojciecha Kukli.

Puszki można wrzucać do pojemnika ustawionego przy budynku szatni. 
Za samo przystąpienie do programu gmina otrzymała jedną piłkę firmy Adidas. 
Zachęcamy do wsparcia akcji.

powiatowych a tam zajmując III miejsce oraz w feryj-
nym turnieju powiatowym rozgrywanym na sali sporto-
wej w Czchowie, gdzie rywalizowaliśmy z najlepszymi 

drużynami i szkółkami z terenu 
całego powiatu. Uczestniczyli-
śmy w rozgrywkach ligowych 
młodzików podokręgu Brze-
sko, zajmując w nich wspólnie 
z inną drużyną I miejsce. Ro-
zegraliśmy także wiele meczy 
sparingowych. Poprzez liczne 
treningi i mecze staramy się 
zapewnić naszym piłkarzom 
jak najlepszy i zbilansowany 
rozwój. Każdego dnia robimy 
krok do przodu, chcąc popra-
wiać swoje umiejętności i moż-
liwości. Podczas zajęć jest czas 

zarówno na sumienny trening, ale także na mnóstwo za-
bawy z piłkami i rówieśnikami. Serdecznie zapraszamy 
na wspólne treningi oraz na naszą stronę, gdzie można 
znaleźć wiele informacji na nasz temat: https://m.face-
book.com/grajpiekniegnojnik/?ref=bookmarks. Kontakt 
pod nr tel. 663 187 070.      Kamil Kuras 

Piłkarska szkółka z możliwościami

„Piłki za puszki” na Orliku

Polecamy wielbicielom gatunku dwa rewelacyjne 
thrillery autorstwa B. A. Paris. Pierwszy z nich to „Za 
zamkniętymi  drzwiami”. Perfekcyjna para? Doskonałe 
małżeństwo? Czy idealne kłamstwo? Wszyscy znamy ta-
kie pary jak Jack i Grace: on jest przystojny i bogaty, ona 
czarująca i elegancka. Chciałoby się poznać Grace nieco 
lepiej, ale to niełatwe, bo Jack i Grace są nierozłączni. Nie-
którzy nazwaliby to prawdziwą miłością. Wyobraź sobie 
uroczystą kolację w ich idealnym domu, miłą konwer-
sację, kolejne kieliszki dobrego wina. Oboje wydają się 
w swoim żywiole. Przyjaciele Grace chcieliby zrewanżo-
wać się lunchem w przyszłym tygodniu. Ona chętnie przy-
jęłaby zaproszenie, ale wie, że nigdy z nimi nie wyjdzie. 
Ktoś mógłby spytać, dlaczego Grace nigdy nie odbiera te-
lefonów, nie wychodzi z domu, a nawet nie pracuje. I jak 
to możliwe, że gotując tak wymyślne potrawy, w ogóle nie 
tyje? I dlaczego w oknach sypialni są kraty? Doskonałe 
małżeństwo czy perfekcyjne kłamstwo?

Zapraszamy do lektury
Kolejna książka nosi tytuł „Na skraju załamania”, 

a zawarte w niej zaskakujące zwroty akcji i ciągłe napięcie 
przyprawią Was o gęsią skórkę! Deszczowa noc, głuche te-
lefony i to okropne poczucie winy…

Wszystko zaczęło się tamtej nocy. W lesie. Cass Ander-
son nie zatrzymała się, by sprawdzić, czy siedząca w zapar-
kowanym na leśnej drodze samochodzie kobieta nie potrze-
buje pomocy. Teraz nieznajoma nie żyje. Od tamtej feralnej 
nocy Cass nie może się pozbierać – regularnie powtarzają-
ce się głuche telefony mącą jej spokój, a ona sama czuje, że 
nieustannie jest obserwowana. Nawet najmniejszy dźwięk 
przyprawia ją o przyspieszone bicie serca i ciarki. Nękana 
wyrzutami sumienia zaczyna miewać kłopoty z pamięcią. 
Coraz częściej nie może sobie przypomnieć, czy zażyła le-
karstwa, jaki kod odblokowuje alarm, gdzie zaparkowała 
samochód, dlaczego zamówiła dziecięcy wózek, skoro nie 
jest w ciąży, i czy leżący na blacie w kuchni nóż na pewno 
nie był pokryty krwią… Jedyne, czego nie może wyrzucić 
z pamięci, to twarz zamordowanej kobiety. Jeśli nie mo-
żesz ufać nawet sobie, to komu możesz wierzyć?

Oprac. na podstawie strony: http://lubimyczytac.pl
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Obowiązek wnoszenia opłaty retencyjnej
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 156 6 ze zm.), która nakłada na samorządy gminne 
obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie 
z wód, polegające na wykonywaniu na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 
budowlanych trwale związanych z gruntem, mających 
wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 
przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nierucho-
mości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach 
nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 
0,35 ha, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 
70% zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 
wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej 
dostarczając niezwłocznie wypełnione oświadczenie.

Wójt, w formie informacji, przekaże podmiotom 
obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, 

wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. 
Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni 
od dnia, w którym doręczono informację na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opła-
ty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej 
informacji. Opłaty w 90% stanowią dochód Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% 
dochód gminy.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nie-
ruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszają-
cy naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym 
ustawą, o złożenie do tut. Urzędu wypełnionego oświad-
czenia, które można pobrać na stronie www.gnojnik.pl 
lub w Urzędzie w pok. nr 15. 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. 
nr 15 I piętro, tel. 14 686 96 00 wew.18.

Monika Gazda
Urząd Gminy Gnojnik

GNOJNIK

Gmina Gnojnik podjęła starania o uzyskanie środ-
ków zewnętrznych na remont kolejnej strażnicy. Tym 
razem w ramach konkursu Małopols kie Remizy 2018 
został złożony wniosek pn. „Modernizacja Domu Stra-
żaka w Gosprzydowej”. Całkowity koszt remontu siedzi-
by gosprzydowskich druhów oszacowano na ponad 114 
tys. zł, zaś wnioskowana kwota dofinasowania z budżetu 
Województwa Małopolskiego wynosi 50 tys. zł. Plano-
wane prace w Domu Strażaka w Gosprzydowej polegać 

będą na: modernizacji dachu oraz wymianie stolarki 
zewnętrznej i wewnętrznej.

***
W miesiącach marzec-kwiecień prowadzono inten-

sywne prace modernizacyjne w budynku Domu Ludo-
wego w Zawadzie Uszewskiej. Za kwotę ponad 18 tys. zł 
udało się wyremontować dużą salę, służącą jako miejsce 
spotkań lokalnej społeczności.

***
W Domu Strażaka w Lewniowej przeprowadzono 
modernizację kotłowni (wymiana kotła). Prace 
kosztowały blisko 15 tys. zł

Co słychać w gminie?

Kalendarium
1-4 marca – 17. Halowe Mistrzostwa Świata w lek-

koatletyce w brytyjskim Birmingham. Z dorobkiem 
sześciu złotych medali klasyfikację medalową wygrali 
Amerykanie, którzy wyprzedzili Etiopczyków i Pola-
ków. Reprezentacja Polski wywalczyła pięć medali. Po 
złoto sięgnęli ośmiusetmetrowiec Adam Kszczot i szta-
feta 4x400 metrów w składzie: Jakub Krzewina, Łukasz 
Krawczuk, Rafał Omelko i Karol Zalewski. Srebrny 
medal zdobył Marcin Lewandowski w biegu na 1500 
metrów oraz sztafeta 4x400 metrów w składzie: Justy-
na Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik, Patrycja 
Wyciszkiewicz i Aleksandra Gaworska. Brąz wywalczył 
tyczkarz Piotr Lisek.

18 marca wybory prezydenckie w Rosji po raz czwar-
ty wygrywa urzędujący prezydent Rosji Władimir Putin.

21 marca po raz drugi padła główna wygrana w pol-
skiej edycji teleturnieju Milionerzy.

25 marca zakończył się 39. sezon Pucharu Świata 
mężczyzn w skokach narciarskich. Po raz drugi w ka-
rierze po kryształową kulę sięgnął Polak Kamil Stoch. 
Puchar Narodów wywalczyła reprezentacja Norwegii.

7 kwietnia samochód dostawczy wjechał w tłum 

ludzi w Münster w Niemczech, zginęły 4 osoby w tym 
sprawca, a 30 osób zostało rannych.

10 kwietnia – odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii 
Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie.
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