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Jedną z podstawowych dziedzin działalności 
jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Gmi-
na, stanowi gospodarka przestrzenna. W 2014 roku 
na mocy uchwały Rady Gminy w Gnojniku zo-
stał przyjęty Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Gnojnik. Dokument ten 
jest niezbędny do prawidłowego kształtowania po-
lityki przestrzennej. Wychodząc naprzeciw arty-
kułowanym potrzebom mieszkańców gminy, dnia 
15 czerwca 2015 r. przystąpiono do sporządzenia zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Gnojnik. Aktualnie trwają 
prace nad jego ukończeniem – zgodnie z harmono-
gramem planowany termin jego przyjęcia przez Radę 
Gminy Gnojnik przewiduje się na IV kwartał 2018 r. 

Studium to podstawowy dokument kształtujący po-
litykę przestrzenną gminy, jednakże nie jest to doku-
ment tożsamy z Miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Gnojnik. Studium – w prze-
ciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania 
– nie posiada statutu aktu prawa miejscowego, jego za-
daniem jest wyznaczanie kierunków i celów, które na-
leży uwzględniać przy tworzeniu Miejscowego Planu. 
W praktyce oznacza to, że jedynie na podstawie ustaleń 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
można uzyskać pozwolenie na budowę.

Nabór wniosków o zmianę do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gnojnik trwał w okresie od listopada do grudnia 2016 r. 
oraz w dodatkowym terminie wyznaczonym w dniach 
od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r. 

W trakcie procedury prac nad Studium planowane 
jest wyłożenie do publicznego wglądu jego projektu 
oraz przeprowadzenie publicznej dyskusji w sprawie 
rozwiązań zawartych w przygotowanym dokumencie. 
Mieszkańcy będą mieli możliwość wnoszenia uwag 
do projektu.

Kierunki i cele zagospodarowania 
przestrzennego

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu i planowa-
niu przestrzennym projekt zmiany Planu Miejscowe-
go musi być zgodny z zapisami Studium. Wobec tego, 
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zło-
żonego do Studium uwarunkowań, możliwe będzie 
w perspektywie czasu dokonanie zmian w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Decyzję o przystąpieniu do zmiany aktualnie 
obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego podejmuje w drodze uchwa-
ły Rada Gminy, o czym Urząd Gminy Gnojnik bę-
dzie Państwa informował: na stronie internetowej 
gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na ta-
blicach ogłoszeń, w lokalnej prasie oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty tj. przez sołtysów poszcze-
gólnych miejscowości i ogłoszenia w parafiach.

Ponadto, uruchomiliśmy na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Gnojnik System Informacji Przestrzen-
nej (SIP), służący głównie prezentacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. SIP pełni 
również funkcję interaktywnej mapy, na której zazna-
czone są zabytki, obiekty użyteczności publicznej oraz 
firmy prywatne. Dodatkowo w aplikacji dostępna jest 
funkcja wygenerowania linku z obecnie widocznym 
obszarem, a następnie jego wydruk. Ponadto dostępne 
są też mechanizmy pomiaru zarówno odległości, jak 
i pola powierzchni obszaru.

Na portalu jest też  umieszczona uchwała 
nr XXXI/300/14 Rady Gminy w Gnojniku w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gnojnik oraz uchwała 
nr XXI/190/16 Rady Gminy w Gnojniku w sprawie wy-
znaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitali-
zacji w gminie Gnojnik. Zachęcam wszystkich miesz-
kańców do regularnego korzystania z aplikacji SIP.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik

Wakacje czas zacząć. Cie-
płe, słoneczne dni, grillowa-
ne smakołyki i okrzyki dzieci, 
bawiących się na podwórkach 
to symptomy lata i sezonu ple-
nerowych imprez. U nas także 
trwają ostatnie przygotowania 
do Dni Gminy Gnojnik, dwu-
dniowego maratonu muzyki, 

sportu i świetnej zabawy. A czego w tym roku mogą 
spodziewać się ich koneserzy? Zapraszamy  do  zapo-
znania się z plakatem. Koniec czerwca to nagrody dla 
najlepszych uczniów, sportowców oraz zasłużonych 
osób, które angażują się w życie kulturalne i arty-
styczne naszej Małej Ojczyzny. Bogactwo i różnorod-
ność działań w placówkach oświatowych, niezwykłe 
osiągnięcia lokalnych talentów oraz aktywność gmin-
nych stowarzyszeń – o tych i innych tematach traktuje 
nasz periodyk. Zachęcam więc do lektury – zwłaszcza 
w wygodnym, ogrodowym leżaku. Wspaniałego lata!

Ewa Świerczek, Red. naczelny 

Od redaktora
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Koniec czerwca to od kilku lat bardzo do-
niosły i radosny okres dla gminy Gnojnik. 
I nie chodzi tu tylko o zbliżające się waka-
cje, a raczej o poprzedzające je uroczystości, 
podsumowujące pracę uczniów, ale również 
wysiłki sportowców i działalność artystów. 
Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych 
oraz nagród w dziedzinie sportu i kultury 
miało miejsce podczas XXXVIII Sesji Rady 
Gminy w Gnojniku 20 czerwca br. na za-
proszenie Wójta Gminy Gnojnik Sławomira 
Paterka oraz radnych gminy na czele z Prze-
wodniczącym Januszem Zychem na salę 
gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Biesiadkach przybyli wyróżnieni 
uczniowie i sportowcy, ich rodzice, dyrektorzy placówek 
oświatowych, dyrektor Centrum Kultury, przedstawicie-
le nagrodzonej formacji muzycznej oraz stowarzyszenia. 
Ponadto, na uroczystą sesję przybyła asystentka Józe-
fy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia – Agnieszka Zięba, która przekazała uhono-

rowanym osobom listy gratulacyjne od Pani Minister. 
Wśród gości, którzy pozytywnie odpowiedzieli na za-
proszenie wójta gminy oraz przewodniczącego rady, 
znalazł się również Piotr Wójciak – Komendant Policji 
w Czchowie.

Uroczystą sesję rozpoczęto od wręczenia laurów dla 
młodych mieszkańców naszej gminy. Zgodnie z zapisa-
mi uchwały oraz po ocenie Komisji Oświatowej posta-
nowiono przyznać 13 nagród Wójta Gminy Gnojnik za 
wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. 
Gratulacje i stypendia z rąk wójta oraz przewodniczące-
go rady odebrali: 
- najlepsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Biesiadkach – Anna Sacha, Dominik Hebda 
i Radosław Hebda;
- najlepsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gnojniku – Weronika Wójtowicz, Kamil Wrona 
i Marek Białka (absolwenci oddziałów gimnazjalnych);
- najlepsza uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gosprzydowej – Emilia Dubiel;

Doniosły dzień w gminie Gnojnik

- najlepsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Lewniowej – Magdalena Cieśla, Magdalena Gagatek 
i Patryk Ząbkowski;
- najlepsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Uszwi – Gabriela Osada, Maksymilian Klecki 
i Alicja Hosaniak (absolwentka oddziału gimnazjalnego).

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim sty-
pendystom. Życzymy Wam wielu sukcesów i osiągnięć 
w dalszej nauce. Dzięki swojej postawie przydawaliście 
dumy szkołom oraz całej społeczności gminy Gnojnik.

Po uzdolnionych uczniach zgromadzonym gościom 
prezentowali się sportowcy, którzy osiągnęli w 2017 
roku wysokie wyniki sportowe. Nagrody Wójta Gminy 
Gnojnik w dziedzinie sportu odebrali:
- Katarzyna Serafin w kategorii biegi przełajowe 
(m.in. III miejsce w Mistrzostwach Polski U-16 
na dystansie 1000 m);
- Klaudia Fitrzyk w kategorii boks (m.in. III miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorek w Boksie);
- grupa cheerleaders „Piratki” w kategorii taniec nowo-
czesny (m.in. II miejsce w Małopolskich Mistrzostwach 
Grup Cheerleaders, III miejsce Grand Prix Polski 
grup cheerleaders i III miejsce w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Grup Cheerleaders).

Ponadto nagrodą Wójta Gminy Gnojnik za osiągnię-
cia w dziedzinie szkolenia sportowego uhonorowana 
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Gminny Konkurs Ekologiczny „Zbieramy zużyte ba-
terie” stanowi już kilkuletnią tradycję gminy Gnojnik. 
Tym razem uroczyste wręczenie nagród dla dzieci miało 
miejsce w szkole w Lewniowej.

Każda szkoła wyłoniła trzy osoby, które w ciągu 
roku szkolnego 2017/2018 uzbierały najwięcej zuży-
tych baterii.
Laureaci konkursu z Publicznego Przedszkola 
w Biesiadkach: 1 miejsce – Ksawery Myszka, 2 miejsce 
– Jakub Nieć, 3 miejsce – Magdalena Sułek. 
Laureaci konkursu z Publicznego Przedszkola 
w Gnojniku: 1 miejsce – Roksana Konstanty, 2 miejsce 
– Katarzyna Jewuła, 3 miejsce – Liliana Wąs. 
Laureaci konkursu z Publicznego Przedszkola 
w Lewniowej: 1 miejsce – Bartosz Lisowski, 2 miejsce 
– Szymon Klimek, 3 miejsce – Amelia Kaczmarczyk. 
Laureaci konkursu z Publicznego Przedszkola w Uszwi: 
1 miejsce – Dawid Dobranowski, 2 miejsce – Karol 
Pawełczyk, 3 miejsce – Karol Buda. 

Ekolodzy nagrodzeni w Lewniowej

została Małgorzata Horosin – trenerka grup cheerleaders 
„Piratki” oraz „Iskierki”, prezes UKS „Max-Sport” 
w Gnojniku.

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

Razem z najlepszymi ucznia-
mi oraz wybitnymi sportowcami 
gratulacje przyjmowali rodzice 
laureatów: Joanna i Robert Sacho-
wie, Barbara i Józef Hebdowie, 
Katarzyna i Piotr Wójtowiczowie, 
Gabriela i Stanisław Wronowie, 
Danuta i Marek Białkowie, Małgo-
rzata Jarosińska-Dubiel i Krzysztof 
Dubiel, Agata i Krzysztof Cieślo-
wie, Jolanta i Mariusz Gagatko-
wie, Edyta i Sławomir Ząbkowscy, 
Krystyna i Paweł Osadowie, Edyta 
i Paweł Kleccy, Anastazja i Ry-
szard Hosaniakowie, Ewa i Wie-
sław Serafinowie oraz Wiesława 
i Michał Fitrzykowie.

Dziękujemy Rodzicom stypen-
dystów oraz sportowców za trud 
włożony w proces wychowawczy, 
za przekazywane wartości, wiedzę 
i doświadczenie życiowe, dzięki 
którym Państwa dzieci mogą się 
rozwijać i z odwagą podejmować 
kolejne wyzwania.

Końcowy akcent uroczystej 
części sesji Rady Gminy stanowiło wręczenie nagród 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury. W tym roku nagrodzono Gmin-
ną Orkiestrę Dętą oraz Stowarzyszenie „Wieś Naszych 
Marzeń” z Zawady Uszewskiej. Orkiestra Dęta powstała 

Laureaci konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Biesiadkach: 1 miejsce – Emilia Hawryłko, 2 miejsce 
– Dominik Biel, 3 miejsce – Bartłomiej Klecki. 
Laureaci konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gnojniku: 1 miejsce – Julia Ruszaj, 2 miejsce – 
Bartosz Pasek, 3 miejsce – Wiktor Bakalarz. 
Laureaci konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gosprzydowej: 1 miejsce – Łukasz Nowak, 2 miejsce 
– Sebastian Wnęk, 3 miejsce – Tomasz Gajec. 
Laureaci konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Lewniowej: 1 miejsce – Maksymilian Lisowski, 
2 miejsce – Karol Klimek, 3 miejsce – Oskar Stanuszek.
Laureaci konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Uszwi: 1 miejsce – Emilia Kaczmarczyk, 2 miejsce – 
Eryk Świerad, 3 miejsce – Kornelia Rzewuska.

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

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

przy Centrum Kultury w Gnojniku w 2007 roku i zrzesza 
w swych szeregach wielopokoleniowe talenty muzyczne 
z całej gminy. Muzycy angażują się w życie kulturalne 
gminy, uświetniając takie imprezy jak Dożynki, Dni 
Gminy, jubileusze strażackie, koncerty papieskie, spo-

tkania z kolędą oraz ważne jubile-
usze wsi i zespołów.

Stowarzyszenie „Wieś Na-
szych Marzeń” powstało w 2013 
roku. Od momentu powołania or-
ganizuje imprezy cykliczne, m.in. 
uroczyste rozpalenie lampek na 
choince bożonarodzeniowej, bal 
karnawałowy dla dzieci, warszta-
ty kulinarne związane z tłustym 
czwartkiem i Świętami Wielka-
nocnymi. Ponadto, członkinie 
stowarzyszenia szczycą się dzia-
łalnością rękodzielniczą, a swoje 
dzieła prezentują m.in. podczas 
Międzygminnego Przeglądu Rę-
kodzieła i Kuchni Regionalnej 
w Porębie Spytkowskiej.

Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy laureatom oraz dziękujemy 
za Wasz wkład pracy, energii i cza-
su w rozkwit życia kulturalnego 
gminy Gnojnik. Życzymy, aby ko-
lejne lata pracy obfitowały w suk-
cesy oraz przepełnione były szcze-
rą radością, niegasnącą energią, 
pomysłowością oraz satysfakcją 

ze wspólnego tworzenia.
Gdy burza oklasków dla nagrodzonych osób przyci-

chła wszyscy zgromadzeni na sali w Biesiadkach wysłu-
chali krótkiego występu Gminnej Orkiestry Dętej. 

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik
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Jana Brzechwy w Gosprzydowej, a także dzięki wszech-
stronnym umiejętnościom uczniów, wychowanków oraz 
ich rodziców, 1 czerwca 2018 r. została zorganizowana 
nietuzinkowa uroczystość – Dzień Rodziny. Podczas 
imprezy zostały powiązane z sobą trzy ważne dla dzieci 
święta: Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. 
Jest to jedna z ważniejszych uroczystości obchodzonych 
w tutejszej szkole. Na tę wyjątkową akademię licznie  
przybyli uczniowie i ich goście, czyli rodzice z rodzeń-
stwem. 

Święto rozpoczęło się bardzo zaskakująco za spra-
wą rodziców, którzy po raz pierwszy przygotowali 
część artystyczną dla swoich dzieci – inscenizację baśni 
„Czerwony Kapturek”. Temu wydarzeniu towarzyszyło 
wielkie wzruszenie, radość oraz duma z tego, jak dobrze 
rodzice radzą sobie na scenie, występując przed swoimi 
dziećmi. Nie zabrakło elementów gry aktorskiej, rodzice 
przenieśli widownię do świata baśni. Występ ten moż-
na z pewnością zaliczyć do niezapomnianych chwil dla 
wszystkich uczestników imprezy. Program artystyczny 
zyskał gromkie brawa publiczności. 

Kolejną częścią akademii był program artystyczny 
przygotowany przez dzieci z klas 0-3. Zebrani rodzi-
ce i inni członkowie rodzin z uśmiechami na twarzach, 
a nawet ze łzami w oczach oglądali występy swoich po-
ciech. Dzieci z wielkim przejęciem recytowały wiersze 
oraz śpiewały piosenki, będące życzeniami dla rodzi-
ców. Uczniowie dali wspaniały popis swoich zdolności 
i umiejętności recytatorskich, tanecznych i wokalnych 
oraz talentów muzycznych. Program artystyczny zakoń-
czył występ szkolnej grupy cheerleaders.

Po uczcie duchowej wszyscy zostali zaproszeni na 
mały poczęstunek. 

Przyszła również pora na akcent sportowy – ogłoszo-
no zabawy dla rodziców ze swoimi dziećmi oraz inne 
konkurencje dla uczniów. Kilka par ochotników zgłosiło 
się, by przystąpić do rywalizacji. Zadanie rodziców m.in. 
polegało na tym, by w jak najkrótszym czasie z zasłonię-
tymi oczami odnaleźć swoje dziecko, odbył się również 
bieg w uścisku: rodzic z dzieckiem. Aktywność i ruch to 
podstawa, dlatego ogromnym powodzeniem cieszyła się 
ta część uroczystości. 

Punktem kulminacyjnym okazał się mecz piłki noż-
nej: dzieci kontra rodzice. Emocje sięgały zenitu, nie 
wiadomo, kto bardziej przeżywał rozgrywki: grający czy 
kibice. W pierwszych potyczkach wygrali rodzice, jed-
nak dzieci nie dały za wygraną i mecz zakończył się try-
umfem uczniów 3:1. Wynik meczu pozwolił wygranym 
delektować się smakiem zwycięstwa. Całą uroczystość 
uwieńczyła dyskoteka dla najmłodszych.

To piękne przedsięwzięcie stało się okazją do spędze-
nia razem miłych chwil, było czasem wspólnej zabawy, 
możliwością złożenia przez dzieci podziękowań swoim 
rodzicom za troskę, dobre słowo, a przede wszystkim za 
miłość, której nic nie zastąpi. Taka uroczystość pozo-
stawia po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede 
wszystkim cementuje więzy rodzinne, zachowując tym 
samym tradycje, jakie pielęgnowane są w społeczności 
lokalnej.               Karolina Wełna

Rodzinne świętowanie
Rodzina to miejsce, gdzie zaczyna się życie, a miłość 

nigdy się nie kończy.
Ach, co to był za dzień! Dzięki zaangażowaniu Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. 

Specjalny pokaz rodzicielskich talentów

Z tatą i mamą biegnie się szybciej

Mali, ale poważni zawodnicy z Gosprzydowej
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Piąty Dzień Dziecka w Gnojniku

By nasz świat 
pozostał piękny

Kiedy w 2013 r. zaistniało Stowarzyszenie „Gnojnik 
mam na myśli”, każdy jego członek mógł zgłosić swój 
pomysł na ciekawe działania. Wśród wielu różnych pro-
pozycji pojawiła się i ta, by zrobić wielki Dzień Dziecka 
dla wszystkich maluchów z gminy. Pomysł nie był ścią-
gnięty z kosmosu. Po prostu większość z nas – członków 
wspomnianej grupy – to rodzice. A kto ma dzieci, wie, 
że ich beztroski śmiech, umazana watą cukrową buzia 
i psotne ogniki w oczach to największe szczęście. To ta-
kie ulotne szczęście... Ponadto psycholodzy twierdzą, że 
najlepszym prezentem, jaki można dać dziecku, wcale 
nie jest droga zabawka, modny gadżet, ale swój czas, 
uwaga skierowana tylko na nich.

Właśnie takie refleksje leżały u podstaw pierwsze-
go Dnia Dziecka w Gnojniku. Impreza organizowa-
na początkowo nieśmiało, z czasem przerodziła się 
w obowiązkowy punkt w kalendarzu gminnych imprez. 
A wszystkie dzieci, które raz zaznały zabawy z nami, 
ochoczo wracają w okolicach 1 czerwca do gnojnickiego 
parku. Wiedzą bowiem, że tu czekają na nich ulubione 
atrakcje: malowanie buziek, balony modelowane w róż-
ne kształty, wata cukrowa, popcorn, wielkie zjeżdżalnie, 
dmuchane zamki i zabawa prowadzona przez animatorki.

I w tym roku tradycji musiało stać się zadość, dlatego 
3 czerwca od godz. 15:00 wypełnił się gnojnicki park 
śmiechem dzieci i żywymi kolorami chusty animacyjnej. 
A po okolicy rozniósł się zapach grillowanych przysma-
ków. Przybyłych gości – małych i dużych – przywitała 
prezes stowarzyszenia Renata Krakowska, która zachęci-
ła wszystkich nieśmiałych do korzystania z przygotowa-
nych niespodzianek. A było w czym wybierać, bo oprócz 
stałych punktów – takich jak dmuchane zamki, pojawiły 
się nowe atrakcje: wielki czerwony wóz strażacki i po-
licyjny radiowóz. Oba pojazdy zostały prędko otoczone 
przez dzieci, zwłasza chłopców. Tatusiowie wprawdzie 
starali się sprawiać wrażenie, że stoją tam tylko jako 
opiekunowie swoich dzieci, ale iskierki w ich oczach 
zdradzały, że  i dla nich to wielka frajda. Maluchy mogły 

wejść do środka jednego i drugiego wozu i poczuć się jak 
prawdziwy strażak albo policjant. Była to dla nich wiel-
ka radość, a my podejrzewamy, że co drugi przedszkolak 
już wie na pewno, z jakim samochodem zwiąże swoją 
przyszłość za dwadzieścia lat.

Wspaniałe widowisko zaprezentowały grupy tanecz-
ne „Błysk” i „Mini Błysk”, działające przy Centrum Kul-
tury w Gnojniku. Ich perfekcyjnie dopracowane układy 
zasłużyły na gromkie brawa. Muzyka towarzyszła dzie-
ciom także podczas zabaw prowadzonych przez anima-
torki z „Family Fun”. Wachlowanie chustą miało na celu 
nie tylko spożytkowanie dziecięcej energii, ale także od-
gonienie ciemnych chmur, zbierających się nad gnojnic-
kim parkiem. Wszak dmuchane zamki do skakania, gi-
gantyczne bańki mydlane, tańce towarzyskie i mnóstwo 
innych atrakcji, przygotowanych na tę imprezę, wyma-
gały przestrzeni i błękitu nieba.

W niedzielne popołudnie park rekreacyjny w Gnojni-
ku zamienił się w królestwo dziecięcych radości. A kie-
dy już niezwykłe małe istotki z buziami pomalowanymi 
w motyle, księżniczki, piratów itp., uposażone dodatko-
wo w baloniki, zmęczyły się skakaniem, bieganiem i tań-
cem, mogły spokojnie odpocząć przy altanie i skorzystać 
z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów.

Mamy nadzieję, że uczestnicy niedzielnych piątych 
już obchodów Dnia Dziecka wyszli nie tylko zmęczeni, 
ale także bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim, 
którzy spędzili z nami to popołudnie. Razem możemy 
nauczyć dzieci, że największa wartość to rodzina, to 
czas, ofiarowany tym, których  kochamy. Do zobaczenia 
za rok!  

Ewelina Bednarowska

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
„Gnojnik mam na myśli”. Dzień Dziecka organizowany 
pod hasłem „Rodzina + Ruch = Radość” współfinanso-
wany był ze środków Powiatu Brzeskiego, Gminy Gnoj-
nik oraz parafialnego oddziału Caritas w Gnojniku.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Biesiadki TRADYCJA I ROZ-
WÓJ rozpoczęło projekt ekologiczny 
pn. „Rozkochać rodzinę w przyro-
dzie”. O tym, że przyroda woła o po-
moc, że skala zanieczyszczenia środo-
wiska przeraża, nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywać. Jak jednak wyjść 
z impasu? Jak zagwarantować naszym 
dzieciom komfort życia w nieskażo-
nym świecie? O tym właśnie opo-
wiadał podczas inauguracji naszego 

zadania publicznego Leszek Ząbkow-
ski, który przypomni ał, jak Gmina pra-
cuje nad ochroną środowiska, a tym 
samym naszego zdrowia i komfortu. 
W następnej części swojej prelekcji, 
podzielił się wiedzą i niezwykłym do-
świadczeniem na temat górskich wy-
cieczek. Nasz gość okazał się bowiem 
wolontariuszem GOPR-u, który od lat 
służy pomocą zagubionym bądź kontu-
zjowanym turystom. Słuchaliśmy jego 
opowieści z zapartym tchem. Niektó-
rzy nawet robili notatki. I nic w tym 
dziwnego – już niedługo wyruszamy 
przecież na górskie szlaki. Zachęcamy 
do udziału w projekcie. 

Bernadeta Witek
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Spotkanie przy grillu

Mistrzowie warcabowej planszy

Okazuje się, że wcale nie trzeba wymyślać nie wia-
domo czego, aby taka inicjatywa zakończyła się sukce-
sem, a dzieci i młodzież byli zadowoleni. Przykładem 
tego jest spotkanie przy grillu w centrum rekreacyjno-
-sportowym w Gnojniku, którego organizatorami były 
nauczycielki tańca: Marta Kremer i Katarzyna Horawa 
ze Szkoły Tańca Marty Starowicz w Libiążu oraz Helena 
Święch – instruktor Świetlicy Wiejskiej w Gnojniku.  Na 
takim spotkaniu można naprawdę świetnie się bawić. To 
doskonała okazja do tego, aby nasze błyszczące talenty 
„Mini Błysk” i „Błysk” były nagrodzone za ciężką, ca-
łoroczną pracę. Spotkanie przy grillu polegało nie tylko 
na siedzeniu i zajadaniu kiełbasek, ale też na świetnej za-
bawie. Dobrym pomysłem było zabranie głośnika prze-
nośnego, bowiem można było też potańczyć na scenie 

w parku. Z pewnością czas spędzony na takim spotkaniu 
integracyjnym będzie mile wspominany przez wszyst-
kich młodych tancerzy z g miny Gnojnik i Brzeska. 

Helena Święch

15 czerwca w Publicznym Przedszkolu w Gnojniku 
po raz pierwszy zorganizowano „Turniej Warcabowy”. 
Do gry zgłosiło się 24 przed-
szkolaków z grup starszych, 
którym dedykowano te roz-
grywki.

Dlaczego warcaby? To 
gra towarzyska o walorach 
edukacyjnych, która roz-
wija inteligencję, zdolności 
twórcze, logiczne myśle-
nie, wycisza, mobilizu-
je graczy do koncentracji 
uwagi. Współzawodnic-
two uczy dzieci nabywania 
umiejętności taktycznego 
przewidywania następstw, 
tworzenia strategii oraz ra-
dzenia sobie z porażką.

Zmagania zawodników 
oceniało jury w składzie: 
Edyta Frejlich, Bogumiła 
Pysno, Elżbieta Szałas i Jan 
Mitera. Organizatorkami 
konkursu były wychowaw-

czynie poszczególnych oddziałów: Ewa Wąs, Elżbieta 
Szałas oraz Zuzanna Osiecka. Po niezwykle emocjonują-

cych zawodach jury wyłoni-
ło następujących laureatów:

I miejsce i tytuł Mistrza 
Turnieju Warcabowego 
otrzymała Oliwia Górak, 
II miejsce zajął Hubert Skór-
nóg, na III pozycji znalazł 
się Andrzej Wiśniowski, a na 
IV lokatę zasłużyła Zuzanna 
Górak.

Dobra zabawa, koncen-
tracja, chęć zaprezentowania 
swoich umiejętności – tak 
można opisać atmosferę pa-
nującą podczas turnieju.

Wszyscy uczestnicy zo-
stali obdarowani dyplomami 
oraz nagrodami rzeczowymi. 
Gratulujemy zwycięstwa i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Zuzanna Osiecka, 
Renata Wiśniowska
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Tras y taneczne „Mini Błysku” i „Błysku”
I półrocze 2018 roku było pełne wspaniałych wyda-

rzeń tanecznych, w których brały udział formacje tanecz-
ne „Mini Błysk” i Błysk”, działające przy Centrum Kultu-
ry w Gnojniku. Zanim przejdziemy do opisu poszczegól-
nych turniejów warto przedstawić również miejsca, gdzie 
odbywały się zawody.

Jedne z piękniejszych zawodów tanecznych, na ja-
kich mogliśmy wystąpić, to Międzynarodowy Turniej 
Tańca Salt City Dance Festival 2018. Była to impreza 
pod nazwą: Cracow Open Dance Championships&Salt 
City Dance Festival, której głównym organizatorem był 
krakowski Klub Tańca Elita. Odbywała się ona w dniach 
21 i 22 kwietnia br. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyj-
nym „Solne Miasto” w Wieliczce. Zjechali się tu pasjonaci 
tańców: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Na deskach za-
prezentowało się ok. 3000 osób – formacji, par i solistów 
z całej Polski oraz z zagranicy (m.in. Włoch, Niemiec 
i Ukrainy). W sobotę na parkiecie królowały tańce współ-
czesne i nowoczesne (m.in. jazz, modern, hip-hop, balet, 
dancehall), a w niedzielę 22 kwietnia tańce towarzyskie.
Biorąc pod uwagę ilość i wysoki poziom prezentacji, mo-
żemy być dumni z naszych młodych artystów, ponieważ 
„Mini Błysk” wywalczył IV miejsce w kategorii formacja 
Show Dance do 11 lat – początkujący, zaś „Błysk” V po-
zycję w kategorii Show Dance 12-15 lat – formacja śred-
nio-zaawansowana. Było pięknie!

17 maja w Regionalnym Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym w Brzesku odbywały się 7. Konfrontacje Te-
atrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA. 
Organizatorem wspomnianego projektu teatralno-edu-
kacyjnego było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Brzesku. Wszystkie przedstawienia sceniczne 
oceniał zespół konsultantów w składzie: Ewa Mitoń – ak-
torka, Bogdan Słomiński – aktor i Jacek Milczanowski 
– aktor, reżyser, scenarzysta. Wspomniana komisja przy-
znawała nagrody i wyróżnienia I i II stopnia oraz Nagro-
dę Główną DIAMENTOWE LUSTRO. Grupy teatralne 
oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 1.Teatry 
dziecięce 2. Teatry młodzieżowe. W trakcie konkursu od-
bywały się dyskusje realizatorów widowisk teatralnych 
z Zespołem Konsultantów. Koordynatorem Konfronta-
cji była Ilona Stanaszek – główny specjalista ds. teatru 
z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. To właśnie z tymi zna-
komitymi znawcami sztuki teatralnej miały do czynienia 
utalentowane dzieci z naszej gminy, związane na co dzień 
ze świetlicami wiejskimi. Po wielu dniach przygotowań 
i prób tak młodzi aktorzy, jak i ich opiekunowie mogli 
zmierzyć się z grupami z całego powiatu.  Z całą pewno-
ścią w tym prestiżowym konkursie znakomicie zaprezen-
towało się Centrum Kultury w Gnojniku, reprezentowane 
m.in. przez grupę teatralno-taneczną „Błysk”, która za-
chwyciła jurorów 7. Konfrontacji. Tym samym błyszczą-
ce talenty znalazły się na podium, w gronie trzech najlep-
szych, nagrodzonych zespołów teatralnych.

19 maja 2018 r. – przed naszą młodą elitą tancerzy 
kolejny konkurs pod nazwą: Ogólnopolski Festiwal 

Tańca „Złote Sznurowadło” w oddalonym o 130 km od 
Gnojnika Libiążu. W tym dniu we wspomnianym festiwa-
lu tanecznym wystąpiła rekordowa liczba tancerzy z nie-
mal całego kraju –ok. 1500 osób. W świetle kolorowych 
reflektorów nasi tancerze podbili serca komisji konkur-
sowej, publiczności oraz rodziców i opiekunów poszcze-
gólnych grup tanecznych. Jury przyznało wyróżnienie dla 
„Mini Błysku” i Certyfikat dla „Błysku”. BRAWO! 

24 maja „Mini Błysk” wystąpił gościnnie w PSP im. 
Władysława Jagiełły w Uszwi, gdzie zaprezentował pro-
gram „Urodzinki”. Była to uroczystość podsumowująca 
projekt „Z okazji Dnia Mamy pyszne śliwki zajada-
my”, na której pojawiło się wiele osobistości z ramienia 
samorządu, edukacji i kultury.

25 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im Jana 
Pawła II w Gnojniku świętowano Dzień Matki. Ładny 
program artystyczny, efektownie przyozdobiona scena 
oraz licznie przybyli rodzice dzieci szkolnych – wszyst-
ko to razem sprawiło, że obchodzony co roku Dzień Mat-
ki był wyjątkowy. Z tej okazji formacje: „Mini Błysk” 
i „Błysk” przygotowały niespodziankę taneczną. Uroczy-
stość odbyła się w radosnej, rodzinnej atmosferze.

3 czerwca to Dzień Dziecka, zorganizowany w Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowym w Gnojniku przez Stowa-
rzyszenie „Gnojnik mam na myśli”. Dobrze bawiąca się 
publiczność złożona z dzieci i dorosłych, która oklaskiwa-
ła nasze słynne „Błyski” i „Mini Błyski”, tworzyła wspa-
niały klimat w scenerii gnojnickiego parku. 

15 czerwca odbyła się Gala Taneczna pod nazwą: 
MTV VIDEO MUSIC AWARDS dla najlepszych zespo-
łów z Małopolski i Śląska. Organizatorami Gali było Cen-
trum Kultury i Szkoła Tańca Marty Starowicz w Libiążu. 
Frekwencja podczas tej imprezy była rekordowa, również, 
jeśli chodzi o publiczność, którą też liczono w tysiącach. 
I tu również nasi tancerze pokazali, na co ich stać. 

20 czerwca w D omu Ludowym w Biesiadkach miało 
miejsce zakończenie projektu „Na tropie sztuki”, pod-
czas którego prezentowały się nagradzane lokalne grupy 
teatralne. Grupa „Mini Błysk” perfekcyjnie odtańczyła 
swój popisowy numer pt. „Urodzinki”, zbierając gromkie 
brawa. Po młodszych tancerkach na scenie zaprezentował 
się „Błysk”, który wykonał układ „Na Broadway’u”, na-
grodzony na przeglądzie „7. Konfrontacje Teatrów Dzieci 
i Młodzieży” w Brzesku. Zaangażowanie i talent zostały 
nagrodzone oklaskami i lodami.

Gratulujemy Wam, drodzy młodzi tancerze i aktorzy, 
talentów i sukcesu na szczeblu międzynarodowym.  Ży-
czymy miłej zabawy, powodzenia i szerokiej drogi do 
kariery. Póki co przed nami dwudniowe Święto Gminy 
Gnojnik i nasi młodzi artyści trenują układy taneczne. 

Za pośrednictwem „Wieści Gminnych” dziękujemy 
wójtowi gminy Gnojnik, sołtys wsi Gnojnik, Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku oraz rodzi-
com uczestników zajęć taneczno-ruchowych za dobrą 
współpracę i wspieranie młodych talentów. 

Helena Święch
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Oliwia Nowak – Gosprzydowa, Agata Świerczek – 
Gnojnik, Wiktoria Zapiór – Gnojnik

2 miejsce ex aequo: Aleksandra Klecka – Gnojnik, 
Emilia Kołdras – Lewniowa, Liliana Mazurek – Gnoj-
nik, Natalia Pietrzyk – Gosprzydowa

3 miejsce ex aequo: Emilia Fitrzyk – Gnojnik, Pau-
lina Kornaś – Gosprzydowa, 
Zuzanna Lisek – Gosprzydo-
wa, Wiktoria Malinowska – 
Lewniowa.

Wyróżnienia: Michalina 
Cabała – Gosprzydowa, Bar-
tosz Jarosiński – Gosprzydowa, 
Rozalia Kopeć – Gnojnik, Ga-
briela Malinowska – Gnojnik, 
Izabela Sowa – Lewniowa, Iza-
bela Strzesak – Gnojnik.

Ponadto dyplomy za udział 
otrzymało szesnastu uczniów 
z Gnojnika, siedmiu uczniów 
z Gosprzydowej,  dwóch 
z Lewniowej.

Konkurs li teracki pn. 
„Chrońmy Pszczoły” dla 
uczniów klas IV-VII szkół 
podstawowych:

1 miejsce: Klaudia Nie-
dziocha – Lewniowa, 2 miej-
sce: Aleksandra Strzesak 
– Biesiadki, 3 miejsce: Julia 
Wiśniowska – Lewniowa, wy-
różnienie: Natalia Pławecka – 
Lewniowa.

Za udzia ł  w konkur-
sie dyplomy otrzymali: je-
den uczeń z Gosprzydowej 
i jeden z Uszwi oraz pię-
ciu uczniów z Lewniowej.

Po rozdaniu wszystkich na-
gród i dyplomów głos zabra-
ła Katarzyna Jasnos – prezes 
Stowarzyszenia „Na Śliwko-
wym Szlaku”, która wręczy-
ła Stowarzyszeniu „Szlakiem 
Kultury” certyfikat „Eko-śliw-
ka”, a następnie poczęstowała 
wszystkich pysznymi cukier-

kami. Ale to nie był jeszcze koniec zabawy. Jedni szaleli 
na dmuchanym zamku albo budowali niestworzone kon-
strukcje z mega klocków piankowych, a inni ustawiali 
się do malowania buziek. Na zakończenie wszyscy chęt-
ni otrzymali balonowego zwierzaka. I tak, nie wiadomo 
kiedy, minęły dwie godzinki. Na zakończenie spotkania 
Ewa Świerczek – dyrektor Centrum Kultury w Gnojni-
ku, podziękowała wszystkim gościom za przybycie a or-
ganizatorom za przygotowanie i realizację „pszczelego” 
projektu.           Katarzyna Gnela

Mała pszczoła wiel e zdoła
Mimo deszczowej pogody 13 czerwca dzieci z oko-

licznych wiosek wraz ze swoimi opiekunami mogły miło 
i radośnie spędzić wspólnie czas. A to wszystko za sprawą 
najmłodszego w naszej gminie Stowarzyszenia „Szlakiem 
Kultury”, działającego przy Centrum Kultury w Gnojniku. 
Tuż przed godziną 15.00 w Domu Strażaka w Gojniku za-
częli się pojawiać pierwsi goście 
i już wkrótce mogliśmy rozpo-
cząć wydarzenie, podsumowu-
jące projekt „EKO-spotkania na 
Śliwkowym Szlaku”, finanso-
wane przez Stowarzyszenie „Na 
Śliwkowym Szlaku”.

W ramach wyżej wspo-
mnianego projektu Stowarzy-
szenie „Szlakiem Kultury” 
zorganizowało spotkania edu-
kacyjne w klasach I-III szkół 
podstawowych gminy Gnojnik 
pod hasłem „Mała pszczoła 
wiele zdoła”. Składały się one 
z części edukacyjnej, w której 
dzieci dowiedziały się o życiu 
i pracy pszczół, jak również 
o szkodliwych działaniach lu-
dzi, zagrażających wszystkim 
pożytecznym owadom. Druga 
część – animacyjna – pozwo-
liła w formie zabawy utrwalić 
zdobytą wiedzę, a plastyczna 
zrozumieć, w jaki sposób owa-
dy zapylają kwiaty. Na zakoń-
czenie tych spotkań każda kla-
sa otrzymała dyplom PRZY-
JACIÓŁ PSZCZÓŁ, a każde 
dziecko CERTYFIKAT NAJ-
LEPSZEGO PRZYJACIELA 
PSZCZÓŁ. Ponadto ogłoszone 
zostały dwa konkursy. Pierw-
szy – literacki dla klas I-III pt. 
ŚWIAT PSZCZÓŁ, drugi – 
multimedialny dla klas IV-VII 
pt. CHROŃMY PSZCZOŁY.

Nasze środowe popołudnie, 
kiedy już sala się zapełniła, za-
częliśmy od wspólnego powi-
tania i zabaw z chustą anima-
cyjną. Następnie każdy mały i duży uczestnik otrzymał 
talon na darmową watę cukrową i popcorn. W końcu 
nadszedł czas na wyczekiwane przez większość dzieci 
ogłoszenie wyników konkursów. Jury miało niełatwe 
zadanie, ponieważ wszystkich zgłoszonych prac było aż 
54, w tym 11 prezentacji multimedialnych. Wyniki wy-
glądały następująco:

Konkurs literacki pn. „Świat Pszczół” dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych:

1 miejsce ex aequo: Karol Klimek – Lewniowa, 

Przyjaciele pszczółek mają dużo energii

Malowanie w kolorach ekologii

Przyrodnicze niespodzianki
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Miły gość w naszych bibliot ekach
W tym roku imprezy i uroczystości Tygodnia Bi-

bliotek zorganizowane zostały pod hasłem „(DO)
WOLNOŚĆ CZYTANIA”, które nawiązuje zarówno 
do obchodzonego 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, jak i do wielu symbolicznych odwołań, 
ukazujących wolne czytelnictwo i nieograniczony do-
stęp do dziedzictwa kulturowego. 

W ramach obchodu swojego święta biblioteki pu-
bliczne z terenu gminy Gnojnik także czynnie włą-
czyły się w organizację ciekawych wydarzeń. 18 maja 
w związku z obchodzonym świętem książki, na zapro-
szenie Stowarzyszenia „Szlakiem Kultury” oraz Biblio-
tek Publicznych z terenu gminy Gnojnik do młodych 
miłośników literatury przyjechała autorka popularnych 
książek dla dzieci Agnieszka Frączek. W swoich pu-
blikacjach autorka zachęca dzieci do nauki języka 
oraz odkrywa przed nimi jego fascynujące tajemnice. 
W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia 
się z błędami językowymi (np. Byk jak byk, czyli nie 
całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach języ-
kowych). 

Pani Agnieszka zdradziła dzieciom, skąd czerpie 
pomysły i kto najbardziej przeszkadza jej w pisaniu. 
Czytelnicy dowiedzieli się od pisarki, że homofony czy 
homonimy wcale nie muszą być trudne i nudne a wręcz 
przeciwnie, można się z nimi zaprzyjaźnić i przy okazji 
uczyć. Podczas spotkania z dziećmi autorka zaprezen-
towała dzieciom swoje zabawne utwory. Już odczytane 
na początku wiersze: „Ja w takich warunkach pracować 
nie mogę” i „Słonie na spadochronie” wzbudziły wielki 
entuzjazm dziecięcej widowni. Ponadto mali uczestnicy 
spotkania mogli poznać drogę, jaką przechodzi książ-
ka, zanim trafia w ręce czytelników. Nauczyli się także 
specjalnej, logopedycznej fraszki. Warto bowiem do-
dać, że Agnieszka Frączek stworzyła serię książek lo-
gopedycznych. Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, 
wyróżnienia Duży Dong przyznawanego przez Polską 
Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radzi-
wiłłowicz.

O tym, jak bardzo podobała się naszym czytelnikom 
twórczość naszego gościa, świadczą kupowane przez 
dzieci i dorosłych książki. Długie kolejki po dedykację 
i autograf ustawiały się we wszystkich trzech placów-
kach. Nie zabrakło też pamiątkowych wpisów autorki 
do kronik naszych bibliotek.

Całość naszego spotkania uświetniła telewizja Inter-
netowa Tarnowska.tv, dla której autorka udzieliła krót-
kiego wywiadu. 

Miła atmosfera, wesoła zabawa i pełne humoru 
wiersze z pewnością na długo pozostaną w pamięci 
dzieci.

Spotkania zorganizowało Stowarzyszenie „Szlakiem 
Kultury” z Gnojnika, a sfinansowane zostały przez 
Urząd Gminy w Gnojniku w ramach projektu: „Projekt: 
przygoda! Spotkania z twórcami fascynujących historii 
dla dzieci i młodzieży”.

Monika Kubala
Spotkanie w uszewskiej bibliotece

Niecodzienna lekcja w gnojnickiej szkole 

U przedszkolaczków w Biesiadkach
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Czar krakowskich teatrów
Chciałabym kiedyś pojechać do prawdziwego teatru. 

Takiego z duszą, klimatem i profesjonalnymi aktorami... 
– rozmarzyła się uczestniczka spotkania naszego stowa-
rzyszenia. I pewnie to westchnienie pozostałoby wciąż 
w sferze marzeń, gdyby nie podchwyciły go koleżanki 
tej pani, które oznajmiły, że one też chętnie wybrałyby 
się na spektakl. Od słowa do słowa narodził się pomysł 
na wspólny wyjazd. A wraz z nim pojawiły się pyta-
nia: Do którego teatru? Na jaką sztukę? Kiedy? Kto to 
zorganizuje? Czym się dostaniemy do Krakowa? Ile to 
będzie kosztować? Na szczęście wspólne działanie jest 
mocną stroną Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Biesiadki „TRADYCJA I ROZWÓJ”, dlatego sprawnie 
podzielone zostały zadania. W sukurs przyszedł Urząd 
Gminy, do którego czem prędzej dostarczyliśmy poda-
nie o finansowe wsparcie. Zadanie publiczne zatytu-
łowane „Na tropie sztuki. Cykl wizyt w krakowskich 
teatrach” zyskało dofinansowanie, a wtedy uruchomiła 
się lawina: wymiana maili z pracownikami teatrów, te-
lefony do kierowców autobusów oraz wszystkich po-
tencjalnie zainteresowanych, podążanie za dynamicz-
nymi zmianami organizacyjnymi. Nie było to proste, 
ale dziś już spokojnie możemy powiedzieć, że projekt  
okazał się doskonałym pomysłem. Dzięki niemu uda-
ło się zabrać ponad 150 osób do krakowskich teatrów. 
Znakomita większość uczestników naszych wyjazdów 
była zaskoczona tym, że spektakle gwarantują tak fan-
tastyczną rozrywkę i tym, że w stolicy Małopolski jest 
ponad trzydzieści teatrów.

Celem pierwszego wyjazdu był Teatr Praska 52, 
usytuowany w zacisznej dzielnicy Dębniki, gdzie obej-
rzeliśmy przezabawną komedię dell’arte „Oberża pod 
złamanym groszem”. Plejada barwnych postaci, roz-
dartych między finansową zapobiegliwością a głosem 
serca, przekonywała widzów, że miłość, spryt i żądza 
bogactwa to nieśmiertelne i jakże życiowe tematy. Bra-
wom po spektaklu nie było końca, za co wspaniali akto-
rzy podziękowali widzom, żegnając ich przy drzwiach 
teatru i chętnie pozując do zdjęć.

Kolejny teatr, który odwiedziliśmy, mieścił się 
w samym sercu Krakowa, bo w podziemiach ratusza. 
To tutaj obejrzeliśmy komedię pt. „Wszystko o kobie-
tach”. Tak męska, jak i żeńska część publiczności mogła 
w krzywym zwierciadle przyjrzeć się damskim proble-
mom, trapiącym je w wieku od 6 do 96 lat. Sztuka ta 
przywoływała cały wachlarz emocji – raz bawiła do łez, 
innym razem wzruszała, a jeszcze innym zmuszała do 
refleksji. I nic to, że padał deszcz, a trasa od teatru do 
autobusu dłużyła się niemiłosiernie – zwłasza paniom 
w butach na obcasach, wszyscy wracali w doskonałych 
humorach, przytaczając zabawne, życiowe mądrości 
bohaterek spektaklu.

Trzeci teatr, w którym zawitaliśmy, mieści się w ka-
mienicy urokliwej uliczki u stóp Wawelu. Teatr KTO, 
bo o nim mowa, jest Teatrem Miejskim, kierowanym 
niezmiennie od 40 lat przez słynnego reżysera i akto-

ra Jerzego Zonia. Nic więc dziwnego, że spektakl pt. 
„Stroiciel grzebieni” zaskakiwał widokiem na Tatry, 
humorem nie tylko w czarnym kolorze, góralskim folk-
lorem w tle, urną z prochami w roli głównej i jazdą bez 
trzymanki Zakopianką na trasie Murzasichle – Kraków. 
A wszystko w myśl zasady: dobry humor to nie są żarty!

Ostatnia teatralna wyprawa dedykowana była dzie-
ciom i młodzieży. To z myślą o nich zorganizowaliśmy 
wyjazd do Teatru Współczesnego na spektakl „Dynastia 
Miziołków”. Przezabawne rozterki młodego człowieka, 
nękanego przez młodsze rodzeństwo i rodziców dostar-
czyły widzom z Biesiadek wielu okazji do śmiechu. Jed-
nak wspaniałe wrażenia czekały na nich także po skoń-
czeniu przedstawienia. Dzieciaki wzięły bowiem udział 
w warszatch aktorskich, po których już nikt nie może 
być pewien, czy ich pociecha faktycznie jest chora czy 
po prostu nie lubi zupy ogórkowej.

Zwieńczeniem naszego projektu było spotkanie 
w Domu Ludowym w Biesiadkach, podczas którego 
mogliśmy podziwiać w akcji wspaniałe grupy tanecz-
ne „Błysk” i „Mini Błysk”, którymi opiekuje się He-
lena Święch, instruktor Świetlicy Wiejskiej w Gnojni-
ku. Imponujące umiejętności, perfekcyjna scenografia 
i aktorskie zacięcie młodych tancerzy były długo okla-
skiwane. Następnie na scenie pojawiła się grupa „I to 
i owo” z przedstawieniem „Babuszki”, wyreżyserowa-
nym i przygotowanym przez Bogumiłę Sachę, instruk-
tor Świetlicy Wiejskiej w Lewniowej. Uroczy mali ak-
torzy dowiedli, że miłość potrafi skuteczni przysłonić 
smutki i trudności starszych ludzi – zwłaszcza ta, która 
zjawia się niespodziewanie. Śmiech przeplatał się więc 
z refleksją...

Gdy występy artystyczne dobiegły końca, na scenie 
zawitał Mariusz Gagatek – mieszkaniec Lewniowej, któ-
ry opowiedział o pracy aktora. Nasz gość wielokrotnie 
już bowiem prezentował szerokiej, kinowej, publiczno-
ści swój ogromny talent i warsztat aktorski. Współpra-
cował z wybitnymi przedstawicielami polskiej kinema-
tografii, doceniają go reżyserowie, a przy tym okazał się 
osobą niezwykle otwartą i skromną. Mamy nadzieję, że 
jego słowa zaowocują aktorską pasją w Biesiadkach

Ostatnim punktem w programie spotkania podsumo-
wującego był poczęstunek. Na kawę, pyszne, domowe 
ciasta z truskawkami, a także inne specjały zaprosi-
ły wszystkich niezawodne członkinie stowarzyszenia. 
Przy pełnym stole długo toczyły się rozmowy o tym, że 
szkoda, że już się teatralne wyjazdy skończyły. I o tym, 
że warto by było poznać pozostałych 26 krakowskich 
teatrów.   

Serdecznie dziękujemy Panu wójtowi Sławomirowi 
Paterkowi za przychylność, Pani Katarzynie Chmielow-
skiej za miłą współpracę.

Zadanie publiczne pn. Na tropie sztuki. Cykl wizyt 
w krakowskich teatrach zostało dofinansowane przez 
Urząd Gminy Gnojnik

Ewelina Bednarowska
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Kamila Zając jest jedną z niewi elu biegaczek 
z gminy Gnojnik, mających na koncie znaczące trofea               
i doświadczenie zdobyte w różnych konkursach biego-
wych. Ta młodziutka i urodziwa mieszkanka Gnojnika 
nie stroni od sportu, tańców a przede wszystkim bie-
gania, które, jak sama podkreśla, ma 
tutaj swój początek. Obecnie Kamila 
kończy 5. klasę Szkoły Podstawowej 
w Gnojniku, a już może pochwalić się 
niemałymi sukcesami. Postanowiłam 
więc zapytać bohaterkę niniejszego 
wywiadu o wrażenia ze startów w bie-
gach.  

Kamila, skąd takie zamiłowanie 
do biegania?

Bieganiem zaraził mnie tata, któ-
ry jest sędzią piłki nożnej. To wła-
śnie on zapisał mnie na biegi o „Złote 
Trampki”, które zorganizowało Cen-
trum Kultury w Gnojniku. Zdobyłam 
wówczas I miejsce i nagrodę główną. 
Poczułam wtedy, że sprawia mi to ol-
brzymią radość i – jak to się mówi – 
połknęłam bakcyla.

A co dalej?
Moi rodzice – rzecz jasna – na 

moją prośbę zabrali mnie na zawody 
do Dobczyc. Tam poznałam byłego 
medalistę Mistrzostw Polski w Bie-
gach, a obecnie mojego trenera – Mar-
cina Zagrodzkiego. 

A teraz trenujesz w jakimś klu-
bie?

Trenuję 3 razy w tygodniu w sekcji 
lekkoatletycznej w klubie WKS Szreniawa, Nowy Wi-
śnicz na obiektach Szreniawy i na terenie Nowego Wi-
śnicza. 

Jakbyś opisała większość tras biegowych? Gdzie 
startowałaś?

Szlaki są rozmaite, są podbiegi i odcinki prowadzące 
w dół. Biegam w terenie i na bieżni. Najbardziej lubię 
długie dystanse na 800 – 1000 m. Startowałam w takich 
miastach jak: Tarnów, Kraków, Dobczyce, Nowy Targ, 
Warszawa i w wielu innych mniejszych miejscowo-
ściach. 

W szkole duma?
Raczej tak! W tym roku wygrałam biegi gminne, po-

tem byłam najlepsza w powiecie, a na zawodach woje-
wódzkich w Nowym Targu zajęłam 6. miejsce.

Pasja Kamili Twój największy sukces?
Bez wątpienia najważniejsze osiągnięcie to 7. miejsce 

w biegu Orlen Warsaw Maraton, gdzie rywalizowałam 
z 368 sportowcami z całej Polski. Mój kolejny sukces to 
2. miejsce na 500 m, które zajęłam podczas Mistrzostw 
Krakowa Dzieci Młodszych i Starszych. Wtedy też po-
prawiłam swój rekord życiowy. 

Czy znajomi i bliscy podzielają Twój zapał do bie-
gania? Czy udało Ci się kogoś na-
mówić do wspólnych treningów?

Tak, jak już wcześniej wspomnia-
łam, rodzice mnie wspierają i kibicu-
ją. Natomiast do biegania udało mi się 
namówić Otylię, koleżankę ze szkoły 
i teraz razem trenujemy. 

Jak zachęciłabyś osoby nieskore 
do uprawiania sportu?

Sport sprawia mi ogromną przy-
jemność. Wszyscy, którzy ćwiczą, 
wiedzą, że podczas treningów wyzwa-
lają się endorfiny, czyli hormon szczę-
ścia. Humor mi więc dopisuje i mam 
mnóstwo energii. Czuję się też do-
wartościowana i doceniona. Poza tym 
jeżdżę na obozy, gdzie mogę poznać 
dużo fajnych ludzi i miło spędzić czas. 

No właśnie, a jak lubisz spędzać 
wolny czas?

Wolny czas spędzam z koleżanka-
mi, ale niestety nie mam go za wiele, 
bo prócz biegania lubię tańczyć. Cho-
dzę na zajęcia taneczne i należę do 
formacji „Mini Błysk”. 

Chwile wesołe i mniej radosne, 
które na długo utkwiły w Twej pa-
mięci?

Radość odczuwam zawsze wtedy, 
gdy szczęśliwie dobiegam do mety i jestem na podium. 
Były też trudne momenty np. kiedy w trakcie zawodów 
ugrzęzłam w błocie i zostawiłam w nim prawy but. Dziś 
brzmi to zabawnie, ale wtedy przeraziłam się. Nie wie-
działam, czy pobiec dalej bez buta, czy wrócić po niego? 
Wybrałam but.

Z czym wiążą się Twoje marzenia?
Marzy mi się bieg olimpijski, a w przyszłości chciała-

bym zostać trenerem zawodników.
Kamilka ma w sobie tyle zapału i werwy, że 

mogę być spokojna o jej marzenia. Pozostaje mi tyl-
ko życzyć jej, by nigdy nie zbaczała ze swojej trasy, 
a w drodze do sukcesu spotykała jedynie życzliwych 
ludzi.

Rozmawiała Helena Święch

Informujemy, iż ruszyły zapisy na kursy językowe 2018/ 2019. Kontakt: neverendingstory@poczta.fm 
tel. 531 111 090. Mobilne Centrum Języków Obcych i Korepetycji przy współpracy z Centrum Kultury 
w Gnojniku zaprasza wszystkich zainteresowanych nauką języków obcych na spotkanie organizacyjne 

do świetlicy CK w Gnojniku 6 września 2018 r. o godz. 18.00.
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Zapraszamy do lektury
W tym numerze „Wieści Gminnych za-

chęcam do sięgnięcia po serie książek au-
torstwa młodego polskiego pisarza Remi-
giusza Mroza. W pierwszej z nich zagadki 
kryminalne rozwiązuje komisarz Forst, a 
otwiera ją powieść pt. „Ekspozycja”. 

Termin „ekspozycja” ma przynajmniej 
pięć znaczeń. Podobnie wieloznaczny jest 
każdy krok mordercy. Pewnego ranka tury-
ści odkrywają na Giewoncie makabryczny 
widok – na ramionach krzyża powieszono 
nagiego mężczyznę. Wszystko wskazuje na 
to, że zabójca nie zostawił żadnych śladów. 
Sprawę prowadzi niecieszący się dobrą 
opinią komisarz Wiktor Forst. Zanim tam-
tego ranka stanął na Giewoncie, wydawało 
mu się, że widział w życiu wszystko. Tro-
py, jakie odkryje wraz z dziennikarką Olgą 
Szrebską, doprowadzą go do dawno za-
pomnianych tajemnic… Winy z przeszło-
ści nie dadzą o sobie zapomnieć. Okrutne 
zbrodnie muszą zostać odkupione. Kolejne 
tomy to: „Przewieszenie”, „Trawers”, „De-
niwelacja” i „Zerwa”.

Natomiast w drugiej serii morderców tro-
pi Joanna Chyłka, począwszy od pierwszego 
tomu zatytułowanego „Kasacja”. 

Syn biznesmena zostaje oskarżony o 
zabicie dwóch osób. Sprawa wydaje się 
oczywista. Potencjalny winowajca spędza 
bowiem 10 dni zamknięty w swoim miesz-
kaniu w towarzystwie ciał zamordowanych 
osób. Sprawę prowadzi Joanna Chyłka, pra-
cująca dla bezwzględnej, warszawskiej kor-
poracji. Nieprzebierająca w środkach praw-
niczka, która zrobi wszystko, by odnieść 
zwycięstwo w batalii sądowej. Pomaga jej 
młody, zafascynowany przełożoną, apli-
kant Kordian Oryński. Czy jednak wspólnie 
zdołają doprowadzić sprawę do szczęśliwe-
go finału? Tymczasem ich klient zdaje się 
prowadzić własną grę, której reguły zna tyl-
ko on sam. Nie przyznaje się do winy, ale 
też nie zaprzecza, że jest mordercą. Dwo-
je prawników zostaje wciągniętych w wir 
manipulacji, który sięga dalej, niż mogliby 
przypuszczać. Dalsze powieści to: „Zagi-
nięcie”, „Rewizja”, „Immunitet”, „Inwigila-
cja”, „Oskarżenie” oraz „Testament”.
Oprac. na podstawie http://lubimyczytac.pl
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Scena jak w najprawdziwszym teatrze, gdzie za kur-
tyną zostawia się tremę. Bogata widownia i oklaski, 
towarzyszące naszym ukłonom, atmosfera teatralnej 
garderoby… to wszystko było źródłem niesamowitych 
przeżyć, których dostarczył nam udział w Finale 33. 
edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDU-
REK. W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczyły 
24 najlepsze grupy teatralne z Małopolski, wyłonione 
w drodze kwalifikacji spośród 121 zespołów – uczestni-
ków eliminacji powiatowych. Grupa teatralna ze Świe-
tlicy w Lewniowej gościła na scenie z przedstawieniem 
pt. „Babuszki”. Słusznie zauważył, występujący w roli 
konsultanta, Jacek Milczanowski, że „Babuszki” mimo 
swego humorystycznego akcentu, niosą bardzo ważne 
życiowe przesłanie. 

W rolę energicznych babuszek oraz oddanych im 
dziadków wcielili się uczniowie klasy pierwszej, drugiej 
i trzeciej ze Szkoły w Lewniowej. Każdego kto zechce 
dowiedzieć się, o jakiej życiowej prawdzie mówił aktor 
Milczanowski, zapraszamy na występ grupy I to i owo 
podczas zbliżających się Dni Gminy Gnojnik.  

Bajdurek

Dbają o zdrowie

Pragnę serdecznie podziękować pani Teresie Nowak 
za wszelką okazaną pomoc i życzliwość podczas przy-
gotowań do udziału zarówno w „Bajdurku”, jak też we 
wcześniejszym przeglądzie w Brzesku. 

Bogumiła Sacha – opiekun grupy

Kalendarium

Cykliczne spotkania z dr. nauk med.,   ordynatorem 
oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej Zbi-
gniewem Martyką odbywają się w Świetlicy Wiejskiej 
w Lewniowej. Comiesięczne wykłady na temat zdrowia 
trwają już od kilku miesięcy i wzbudzają spore zaintere-
sowanie wśród mieszkańców wioski. Do tej pory były 
wykłady m.in. o cholesterolu, witaminie D, suplemen-
tach diety, boreliozie. Po wysłuchaniu ciekawych infor-
macji, uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania dot. 
nurtujących problemów, na które nasz gość stara się wy-
czerpująco odpowiadać. W spotkaniach z lekarzem chęt-
nie też uczestniczą seniorzy z Klubu Feniks. Zapraszamy 
do świetlicy na kolejne wykłady.          Bogumiła Sacha

Gwiazdorska obsada Babuszek

Rozmowy z medycyną w roli głównej 

25 maja – wejście w życie ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, która wdra-
ża na terytorium Polski unijne ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych oraz ustanawia nowy organ właściwy 
w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

8-12 maja – odbył się 63. Konkurs Piosenki Eurowi-
zji w Lizbonie. Zwyciężyła reprezentantka Izraela Neta 
Barzilaj wykonując piosenkę „Toy”, zdobywając 529 
punktów.

19 maja – na zamku w Windsorze, w kaplicy św. Je-
rzego książę Henryk i Meghan Markle złożyli przysięgę 
małżeńską.

12 czerwca – w Singapurze odbyło się pierwsze 
spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei 

Północnej Donalda Trumpa i Kim Dzong Una zakończo-
ne podpisaniem wstępnego porozumienia.

14 czerwca – w Rosji rozpoczęły się XXI Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej.

Zmarli:
22 maja – Philip Roth, amerykański pisarz 

(ur. 1933).
3 czerwca – Robert Brylewski, polski wokalista, gi-

tarzysta, kompozytor i autor tekstów, członek zespołów 
Izrael i Armia (ur. 1961).

7 czerwca – Barbara Wachowicz, polska pisarka, pu-
blicystka (ur. 1937).

11 czerwca – Roman Kłosowski, polski aktor 
(ur. 1929).

17 czerwca – Joanna Kulmowa, polska poetka 
(ur. 1928). 

Oprac. na podstawie http://pl.wikipedia.org
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Obiekt wielofun kcyjny w Uszwi
Przyspieszyła budowa budynku wielofunkcyjnego 

w Uszwi. Obecnie firma budowlana stawia ściany ze-
wnętrzne i wewnętrzne. Przypomnijmy, że do końca bie-
żącego roku ma zostać zrealizowany I etap inwestycji, 
tj. postawienie budynku w stanie surowym wraz z zada-
szeniem. Równocześnie z pracami budowlanymi, trwa-
ją prace stricte urzędnicze, mające na celu pozyskanie 
środków finansowych na budowę obiektu wielofunkcyj-
nego w Uszwi. Już udało się pozyskać pierwsze dofinan-
sowanie, tj. dotację unijną w kwocie 1,3 mln zł z prze-
znaczeniem na budowę i wyposażenie części kulturalnej 
budynku.

Ww. dotacja została udzielona w ramach działania 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyskanie 
dofinansowania 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).

Sieć wod-kan
Trwa czasochłonny etap prac projektowych związa-

nych z rozbudową sieci wod-kan. Dzięki pozyskanym 
dotacjom oraz środkom budżetowym w łącznej wysoko-

ści 21,4 mln złotych powstaną kolejne kilometry sieci 
oraz zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków.

Przypomnijmy, że Gmina Gnojnik uzyskała dotacje 
na realizację dwóch ekologicznych przedsięwzięć, za-
kładających rozbudowę sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej na terenie miejscowości Gnojnik, Gosprzy-
dowa, Lewniowa, Uszew i Zawada Uszewska. Jeden 
z projektów zakłada również modernizację oczyszczalni 
ścieków w Gnojniku.

Koszt realizacji prac projektowych i ziemnych osza-
cowano na kwotę 21,4 mln zł, z czego 11,5 mln stanowić 
będą dotacje uzyskane w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-
2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktualnie przedstawiciele firm projektowych pracu-
ją w terenie, przedstawiając na załącznikach mapowych 
wstępny przebieg infrastruktury do uzgodnienia z miesz-
kańcami. 

Ponadto Gmina Gnojnik przypomina o obowiązku 
uzgodnienia przebiegu trasy sieci przyłączy na przed-
kładanych przez projektantów załącznikach mapowych. 
Załączniki mapowe z zaznaczonym przebiegiem infra-
struktury w terenie stanowią integralną cześć umowy 
użyczenia.

Informacji na temat realizacji projektów wodociągo-
wo-kanalizacyjnych udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
w Gnojniku – I piętro, pokój nr 12, tel. 14 68 69 600 wew. 27.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

Bieżące gminne inwestycje – etap prac

Rusza akcja wymiany przestarzałych 
oraz niskosprawnych  pieców

Urząd Gminy Gnojnik przystępuje do podpisywa-
nia umów z mieszkańcami na dofinansowanie wymia-
ny przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne 
źródła zasilane gazem i biomasą oraz wymiany nisko-
sprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglo-
we. Wszystko związane jest z uzyskaniem przez Gminę 
Gnojnik dofinansowania w dwóch projektach ekologicz-
nych, realizowanych we współpracy z partnerskimi gmi-
nami (Borzęcin, Zakliczyn, Szczucin, Wietrzychowice, 
Szczurowa, Dębno i Czchów). W projekcie „Wymiana 
niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły wę-
glowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tar-
nowskiego i dąbrowskiego” dofinansowanie dla wszyst-
kich gmin wynosić będzie ponad 6,7 mln zł. W ramach 
tych środków w samej gminie Gnojnik wymienionych 
zostanie 100 kotłów. W drugim projekcie dot. wymiany 
przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła 
zasilane gazem i biomasą z szansy zmiany źródła ciepła 
skorzysta 50 gospodarstw z terenu naszej gminy (48 ko-
tłów gazowych oraz 2 kotły zasilane biomasą). Dotacja 
unijna dla wszystkich ww. gmin, przyznana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, wyniesie ponad 
7,8 miliona zł. 

Właściciele budynków, znajdujących się na listach 
podstawowych, którzy zakwalifikowali się do pro-
jektów, będą zapraszani do Urzędu w celu podpisania 
umów. Umowę o dofinansowanie na wymianę pieca 
może podpisać osoba legitymująca się tytułem prawnym 
do nieruchomości lub lokalu. W przypadku współwła-
sności wymagana będzie zgoda współwłaścicieli.

Do podpisania umowy należy przygotować: doku-
ment potwierdzający prawo do dysponowania nierucho-
mością: akt notarialny, postępowanie sądu, numer księgi 
wieczystej; dowód osobisty; numer rachunku bankowe-
go; w przypadku współwłasności oświadczenie współ-
właścicieli (załącznik nr 2 do Regulaminu określającego 
zasady udzielania dotacji).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
wyłonił również wykonawcę kolejnej części ocen ener-
getycznych – jest nim firma Tomasz Śliwiński EFEK-
TYWNIEJ z siedzibą przy ul. Okrężnej 26, 53-008 Wro-
cław. Z przekazanego wstępnego harmonogramu wyko-
nywania tych ocen wynika, że na terenie gminy Gnojnik 
audytorzy pojawią się w lipcu.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Gnojnik – pokój nr 13, numer telefonu: 14 68 69 600 
wew. 23.    Urząd Gminy Gnojnik
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Stowarzy szenie „Na Śliwkowym Szlaku” obecnie re-
alizuje projekty „Śliwkowe Szkoły” oraz „Eko-spotka-
nia na Śliwkowym Szlaku”. Pierwszy projekt dotyczy 
przedsięwzięć aktywizujących szkoły, a drugi działań 
ekologicznych prowadzonych przez lokalne organi-
zacje pozarządowe. Aktualne relacje ze zorganizowa-
nych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej 
www.nasliwkowymszlaku.pl. 

Ponadto Stowarzyszenie ogłosiło 3 konkursy: Śliw-
kowy Konkurs Kulinarny, konkurs fotograficzny oraz 
na pamiątkę Śliwkowego Szlaku. Na zwycięzców 

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
czekają cenne nagrody rzeczowe, dlatego zachęcamy 
do udziału. Termin przyjmowania zgłoszeń pamiątek 
z obszaru Śliwkowego Szlaku mija pod koniec czerw-
ca 2018 r. Konkurs fotograficzny potrwa do listopada 
2018 r., a rozstrzygnięcia Śliwkowego Konkursu Kuli-
narnego będą miały miejsce na imprezach plenerowych 
w okresie od lipca do września 2018 r. (harmonogram 
poniżej). Wszelkich informacji organizacyjnych doty-
czących prowadzonych działań i konkursów udziela 
biuro Stowarzyszenia (tel. 14 68 44 549, 661 242 363, 
e-mail:biuro@nasliwkowymszlaku.pl). 

Lp. Gmina Impreza Data Miejsce Termin dostarczenia kart 
zgłoszeniowych

1. Czchów Dożynki Gminne 26.08.2018 r. Czchów 23.07.2018 – 23.08.2018

2. Gnojnik Dni Gminy Gnojnik 01.07.2018 r. Gnojnik 28.05.2018 – 28.06.2018

3. Gródek 
nad Dunajcem Dożynki Gminne 15.08.2018 r. Przydonica 09.07.2018 – 09.08.2018

4. Iwkowa Święto Suszonej 
Śliwki 16.09.2018 r. Kąty 13.08.2018 – 13.09.2018

5. Korzenna Jarmark Korzeński 08.07.2018 r. Korzenna 05.06.2018 – 05.07.2018

6. Lipnica 
Murowana Dożynki Gminne 12.08.2018 r. Lipnica Dolna 09.07.2018 – 09.08.2018

7. Łososina Dolna Święto Plonów 02.09.2018 r. Łososina Dolna 30.07.2018 – 30.08.2018 

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na przełomie 2018/2019 roku 
Stowarzyszenie planuje przeprowadzić ostatnie nabory 

wniosków o przyznanie pomocy dla osób planujących 
podjęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej. Szcze-
gółowe informacje, dotyczące prowadzonej działalno-
ści oraz aktualne informacje dotyczące naborów wraz 
z niezbędną dokumentacją publikowane są na stronie 
www.nasliwkowymszlaku.pl. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Polecamy tanie usługi transportowe i noclegi w gospodarstwie agroturystycznym „Smerf” 
w malowniczej miejscowości Biesiadki.  Kontakt tel. 14 68 60 034, kom. 504 247 718.

Czynne przez cały rok! Zapraszamy!
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Zakończył się remont dużej sali w budynku Domu 
Ludowego w Zawadzie Uszewskiej. Pomieszczenie słu-
żące jako miejsce spotkań lokalnej społeczności zyskało 
zupełnie nowe oblicze. Koszt remontu (w tym zakupu 
i montażu podłogi) zamknął się w kwocie 43,5 tys. zł.

***
W Gosprzydowej ruszyły prace związane z kolejnym 

etapem odbudowy drogi powiatowej Gnojnik-Lipnica 
Murowana. W bieżącym roku powstanie ok 250-me-
trowy ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja wykonywana 
jest na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym, 
a jej łączny koszt wyniesie około 273 tys. zł.

Przypomnijmy, że w latach 2016-2017 dokonano 
modernizacji drogi powiatowej na około kilometrowym 
odcinku od mostu na Uszwicy w stronę Lipnicy Muro-

wanej. Prace pochłonęły już około 4,7 mln zł, a środ-
ki pochodziły z budżetu Powiatu Brzeskiego i Gminy 
Gnojnik.

***
Za kwotę ponad 44,5 tys. zł wykonano modernizację 

drogi dojazdowej do kompleksu rekreacyjno-sportowe-
go Orlik oraz stadionu w Uszwi. Ponadto, w Lewnio-
wej dokonano modernizacji dróg „Działki-Osicze” oraz 
„Górna Przepompownia” za łączną kwotę 53 tys. zł. 
Kolejnych wiosennych inwestycji drogowych dokonano 
w Gosprzydowej – modernizacja dróg „Za DPS” i „Osi-
cze-Siciny” kosztowało budżet Gminy blisko 25 tys. zł. 
W Gnojniku natomiast za kwotę 17,5 tys. zł wyremonto-
wano trakt „Na Krasną”.

***
W Biesiadkach trwają prace związane z realizacją 

zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami domowymi i niezbędną infrastrukturą przy drodze 
gminnej Ścieżki-Dzioły w systemie zaprojektuj i wybu-
duj”. Zgodnie z umową inwestycja pochłonie 48 tys. zł, 
a jej zakończenie przewidziane jest na wrzesień br.

***
W związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 

25 maja br. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w Urzędzie Gminy Gnojnik został powołany 
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gnojnik 
– Grzegorz Baka (e-mail: obronacywilna@gnojnik.pl, 
tel. 14 68 69 600 wew. 16). Więcej informacji w tym 
zakresie można znaleźć na stronie www.gnojnik.pl w za-
kładce Urząd Gminy -> Ochrona danych.

Co słychać w gminie?

GNOJNIK

Wycieczka do LWOWA – 06.10.2018 r.

Wyjazd o godz. 00:10 
spod kościoła pw. św. Marcina w Gnojniku

Program: Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, 
Katedra Grekokatolicka, Katedra Ormiańska, 
Katedra Rzymskokatolicka, Kaplica Boimów, 

Teatr Opery i Baletu, Dworzec Kolejowy, 
Apteka Łukasiewiczów i spacer po Starówce

Koszt – 270 zł obejmuje: bilety wstępu, przejazd 
autokarem, usługę przewodnika, obiad, ubezpieczenie

Mszę św. przewidzianą podczas wycieczki 
odprawi ks. Piotr

WYMAGANY PASZPORT

Więcej informacji – Jan Wolak, tel. 604 438 189
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czyt. str. 9

Popisowy układ Błysku

Złote Sznurowadło – Libiąż

Błyszczące talenty w Solnym Mieście

Gala taneczna w Libiążu

Wspólna urocza fotka




