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Podsumowanie dwóch kadencji
Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy już po raz 

ósmy udzielono mi absolutorium za rok poprzedni. Rad-
ni uznali, że budżet został wykonany zgodnie z zapisami 
prawa. Podobną decyzję wydała wcześniej Komisja Re-
wizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunko-
wa. Poparcie Rady cieszy, jednak jeszcze większą satys-
fakcję przynosi świadomość tego, że praca moja, jak rów-
nież praca wszystkich podległych 
mi jednostek, przynosi pożądane 
przez mieszkańców efekty. Rok-
rocznie, poczynając od końca 
2010 roku, wychodziliśmy na-
przeciw społecznym potrzebom, 
patrząc przez pryzmat całej gmi-
ny, poszczególnych miejscowo-
ści, jak również indywidualnych 
mieszkańców. Polityka zrówno-
ważonego rozwoju nie jest łatwa, 
jednak mimo trudności udało nam 
się w okresie ostatnich 7 lat zreali-
zować szereg ważnych inwestycji i przedsięwzięć.

Na początek kadencji przyszło mi się zmierzyć z kon-
tynuacją dużego projektu ekologicznego, jakim była budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej (w Uszwi) oraz wodociągo-
wej (w Uszwi, Zawadzie Uszewskiej, Gnojniku, Lewnio-
wej i Gosprzydowej) wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków. Za kwotę blisko 11 mln zł powstało 10 km głów-
nej sieci kanalizacyjnej i 1 km przykanalików oraz 20 km 
sieci wodociągowej i 5 km przyłączy. W chwili obecnej 
realizujemy długo wyczekiwaną przez mieszkańców kon-
tynuację wspomnianych inwestycji, a mianowicie kolejne 
45 km wodociągów  i 23 km kanalizacji, które kosztować 
będą 21,4 mln zł. Jeszcze w ubiegłym roku pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne w niebagatelnej kwocie ponad 13 mln 
zł na realizację dwóch powyżej wspomnianych inwesty-
cji, dzięki czemu woda popłynie we wszystkich miejsco-
wościach naszej gminy. W międzyczasie Gmina Gnojnik 
inwestowała w inne proekologiczne zadania – w 2012, 
2015 i 2016 roku budowano przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (łączna kwota 2,2 mln zł), zaś w 2015 roku do-
konano montażu instalacji fotowoltaicznych na 25 budyn-
kach (962 tys. zł). W bieżącym roku realizujemy kolejne 
inwestycje proekologiczne, odpowiadając w ten sposób 
na potrzeby mieszkańców. W 150 gospodarstwach do-
mowych zostaną wymienione źródła ciepła, zaś w około 
60 domach pojawią się instalacje OZE. Gmina Gnojnik 
jest liderem projektu zmierzającego do ograniczenia za-
nieczyszczenia powietrza poprzez likwidację starych pie-
ców. Środki jakie udało się pozyskać dla mieszkańców 
8 gmin to kwota niebagatelna, bo blisko 15 milionów zł. 
Za tą kwotę zostanie wymienionych 1336 „kopciuchów”, 
co przełoży się na obniżenie emisji dwutlenku węgla o bli-
sko 7 tysięcy ton rocznie.

Również budownictwo pasywne (sala w Biesiadkach 
i budynek wielofunkcyjny w Uszwi) wpisuje się w stara-
nia o zdrowie mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji 
do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów. Najlepszym 

potwierdzeniem tych działań jest otrzymanie tytułu nada-
nego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
„Lider Małopolski – Najlepsze przedsięwzięcie roku 2017 
w Małopolsce za budowę pasywnej sali gimnastycznej 
w Biesiadkach”. Dzięki opisanym powyżej działaniom 
Gmina Gnojnik jest postrzegana jako LIDER działań pro-
ekologicznych nie tylko w Powiecie Brzeskim, ale rów-

nież na arenie województwa ma-
łopolskiego.

Rezultaty wyżej opisanych 
przedsięwzięć w większości nie 
są widoczne „gołym okiem”, 
w przeciwieństwie do efektów 
rokrocznie prowadzonych odnów 
wsi. Wymienić należy większe 
inwestycje, takie jak moderni-
zacja centrum Uszwi za kwotę 
652 tys. zł (chodniki i parkingi 
w okolicach kościoła, cmentarza 
i Orlika), zagospodarowanie prze-

strzeni publicznej w Lewniowej i Gosprzydowej kosztu-
jące odpowiednio 171 tys. i 93 tys. zł, odnowa centrum 
Biesiadek za kwotę 289 tys. zł oraz kompleksowa odnowa 
Gnojnika (park) i Zawady Uszewskiej (chodniki), która 
wyniosła łącznie 1 mln zł. Dzięki pracom wykonanym 
na terenie wszystkich miejscowości, ich centra stały się 
zagospodarowane, funkcjonalne, estetyczne i bezpieczne. 
Wspomnieć należy również o corocznych remontach bu-
dynków użyteczności publicznych, wśród których wska-
zać można m.in. montaż klimatyzacji w Domu Strażaka 
w Gnojniku (90 tys. zł), remont Domu Ludowego w Bie-
siadkach (122 tys. zł), przystosowanie Domu Strażaka 
w Lewniowej na potrzeby Klubu Senior+ (361 tys. zł) 
oraz modernizację Domu Ludowego w Zawadzie Uszew-
skiej za ponad 43 tys. zł.

Ważną dziedzinę gminnych obowiązków stanowi rów-
nież troska o stan dróg, a tym samym zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom. W latach 2010-2018 powsta-
wały chodniki i ścieżki rowerowe za łączną kwotę około 
3,5 mln zł. Ciągi pieszo-rowerowe powstały m.in. przy 
drodze Gnojnik-Lewniowa, Zawada Uszewska-Biesiad-
ki, Zawada Uszewska-Uszew, Gnojnik-Lipnica Murowa-
na. Część inwestycji realizowaliśmy sami, zaś część przy 
współudziale Starostwa Powiatowego. Budowie chodni-
ków towarzyszyła modernizacja dróg, która prowadzona 
była w każdej gminnej miejscowości. W kwocie blisko 
11,8 mln zł znajdują się bieżące remonty dróg, jak rów-
nież modernizacje związane z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych – powodzi i intensywnych opadów deszczu. 
Łączna kwota wydatków poniesionych w dziale trans-
portu i komunikacji w latach 2010-2017 wynosi blisko 
16 mln zł. W ostatnim roku udało nam się również za 
kwotę ponad 440 tys. zł ustabilizować osuwisko w Bie-
siadkach, zagrażające drodze powiatowej.

Obejmując funkcję Wójta Gminy Gnojnik za jeden 
z priorytetów obrałem sobie poprawę i rozwój zaplecza 
oświatowego. Zadanie to w dużej mierze udało się wykonać, 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków



WIEŚCI GMINNE

4

lipiec - sierpień Nr 4 (136) 18

choć oczywiście jeszcze wiele pozostało w tej kwestii do 
zrobienia. Zaczęliśmy od sfinalizowania budowy nowego 
przedszkola w Gnojniku, który to obiekt na finiszu zyskał 
zaadaptowane poddasze. Łączny koszt budowy placówki 
wyniósł ponad 3 mln zł. W kolejnych latach prowadzi-
liśmy liczne remonty w lokalnych szkołach – „podsta-
wówka” w Gnojniku doczekała się zmodernizowanych 
łazienek, korytarzy i klatek schodowych (280 tys. zł), 
ówczesne Gimnazjum w tej samej miejscowości zyska-
ło wyremontowane pomieszczenia parteru (190 tys. zł), 
w Biesiadkach zaś naprawiono dach i zmodernizowano 
pomieszczenia w celu likwidacji barier architektonicz-
nych (ponad 90 tys. zł). Za największy sukces uważam 
jednak doprowadzenia do końca procesu wyposażania pla-
cówek oświatowych w sale gimnastyczne. W 2013 roku 
oddaliśmy do użytku salę w Lewniowej, wybudowaną za 
kwotę ponad 1,5 mln zł, zaś w ubiegłym roku podobną 
uroczystość obchodziliśmy w Biesiadkach, gdzie powstał 
nowoczesny, energooszczędny obiekt sportowy (koszt 
całkowity budowy 2,2 mln zł). Łączny koszt wyżej wy-
mienionych oraz mniejszych przedsięwzięć majątkowych 
w dziedzinie oświaty za lata 2010-2017 to blisko 8 mln zł. 
W bieżącym roku rozpoczęliśmy kolejną inwestycję do-
tyczącą po części oświaty, a po części kultury. Mowa tu 
o budynku wielofunkcyjnym w Uszwi, który powoli na-
biera kształtów (tegoroczny I etap zakłada postawienie 
stanu surowego wraz z zadaszeniem). Z myślą o młodych 
mieszkańcach naszej gminy realizowaliśmy również in-
westycje turystyczno-rekreacyjne. Mowa tu o kolorowym 
i bezpiecznym placu zabaw w centrum Gnojnika dofi-
nansowanym z funduszy rządowych w ramach projektu 
„Radosna Szkoła” (łączny koszt budowy to 294 tys. zł) 
oraz trzech kącikach rekreacyjno-turystycznych – w Za-
wadzie Uszewskiej, Biesiadkach i Uszwi (łączny koszt to 
ponad 200 tys. zł). Kolorowy plac zabaw powstał również 
w Gosprzydowej, jako element kompleksu rekreacyjno-
-sportowego (koszt całej inwestycji to 1,1 mln zł).

Dzięki dotacjom zewnętrznym, jak również środ-
kom własnym rokrocznie wspierane były jednostki OSP 
z terenu Gminy, a mamy ich w chwili obecnej aż 7. 
Spory zastrzyk finansowy otrzymywaliśmy z progra-
mu „Małopolskie Remizy”, dzięki któremu wyremon-
towaliśmy siedziby druhów w Biesiadkach, Zawadzie 
Uszewskiej, Uszwi, Lewniowej i Gnojniku (łączna kwota 
przeprowadzonych prac wyniosła prawie 500 tys. zł).

Podsumowując 8 lat, wspomnieć należy również 
o mniejszych działaniach, które stawiały naszą Gminę 

na pozycji lidera w dziedzinie unowocześniania działa-
nia Urzędu, jak i całej Gminy. Najpierw zainicjowaliśmy 
działania nowej, przejrzystej i bogatej w informacje strony 
www.gnojnik.pl. Kolejno, zainstalowano 7 punktów hot-
-spot (w centrum każdej gminnej miejscowości). Ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się inicjaty-
wa zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, który wkrótce ulegnie kolejnej aktualizacji. 
Na stronie Gminy Gnojnik uruchomiliśmy również Sys-
tem Informacji Przestrzennej, służący głównie prezentacji 
MPZP. Za duży sukces należy także uznać wprowadzenie 
SMS-owego systemu informowania i ostrzegania o zagro-
żeniach. Aktualnie w systemie zapisanych jest ponad 600 
numerów. Zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców 
służyć ma również monitoring zamontowany w newral-
gicznych punktach wsi.

W 2012 roku opracowano Strategię Rozwoju Gminy 
Gnojnik, w której m.in. zapisano inwestycje konieczne do 
wykonania. Wiele z tych zadań w okresie do 2018 udało 
nam się zrealizować, część rozpoczęliśmy w wymiarze 
projektowym i/lub budowlanym (m.in. budowę obiektu 
wielofunkcyjnego w Uszwi, budowę nowej siedziby Cen-
trum Kultury, modernizację Domu Ludowego w Gnojni-
ku czy kontynuowanie wodociągowania i skanalizowania 
gminy). Łączna kwota inwestycji wykonanych od końca 
2010 roku do końca 2017 roku wynosi prawie 47 mln zł. 
Ostatnie 3 lata naznaczone były ciężką pracą wszystkich 
osób związanych z samorządem, a mianowicie pracow-
ników Urzędu Gminy Gnojnik, radnych, sołtysów, czego 
efektem jest „skok na kasę” unijną i krajową. W latach 
2018-2020 zapisane są bowiem inwestycje na kwotę bli-
sko 50 mln zł. Zaznaczyć jednak należy, że wspomniane 
inwestycje realizowane są nie tylko ze środków unijnych. 
Bowiem do każdej pozyskanej złotówki konieczne jest 
dołożenie kilkudziesięciu groszy wkładu własnego. Gmi-
na nie zawsze jest w stanie wyłożyć te środki z własnego 
budżetu, dlatego też posiłkuje się środkami zewnętrznymi 
w postaci kredytów czy pożyczek. Cieszę się, że rok 2018  
i najbliższe lata stoją pod znakiem dużych inwestycji 
i rekordowych wydatków majątkowych, które świadczą 
o tym, że gmina ciągle się rozwija oraz stara się odpowia-
dać na najważniejsze społeczne potrzeby, jakimi są dostęp 
do czystej, bieżącej wody, ochrona środowiska poprzez 
budowę kanalizacji, wymianę pieców i instalację odna-
wialnych  źródeł energii, bezpieczeństwo na drogach czy 
godne warunki zabawy i nauki dla dzieci.

Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik

Plac zabaw Radosna Szkoła w Gnojniku Otwarcie sali sportowej w Biesiadkach
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Sprawni organizatorzy oraz dobrzy go-
spodarze – tak w skrócie można opisać 
sołtysów wyróżnionych podczas konkur-
su „Najlepszy Sołtys Małopolski 2017”. 
W tym zaszczytnym gronie znalazł się 
gospodarz wsi Lewniowa – Artur Seniuk, 
który zajął trzecie miejsce w plebiscycie 
i odebrał z rąk marszałka Jacka Krupy czek 
w wysokości 10 tys. zł do wykorzysta-
nia zgodnie z potrzebami sołectwa. Sołtys 
z naszej gminy na podium stanął z Józe-
fem Franczykiem – włodarzem Melsztyna 
(I miejsce) oraz Grzegorzem Sienkiewiczem 
– sołtysem Lipnicy Murowanej (II miejsce). 
Wyróżnienie w konkursie oraz czek od 
Wójta Gminy Gnojnik otrzymał również 
sołtys Biesiadek – Ryszard Machał.

Konkurs na Najlepszego Sołtysa Mało-
polski organizuje od 1999 roku Małopol-
skie Stowarzyszenie Sołtysów. O zwycię-
stwie w konkursie decyduje ocena pracy 
sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane 
w sołectwie z jego inicjatywy, współpra-
ca z samorządem gminnym i mieszkańca-
mi oraz podjęte i realizowane przez niego 
inicjatywy lokalne, w tym przedsięwzięcia 
kulturalne i promocyjne. Serdecznie gra-
tulujemy nagrodzonym sołtysom z gmi-
ny Gnojnik. Ich działalność na terenie 
podległych wsi cechowały gospodarność, 
pomysłowość oraz otwarcie na potrzeby 
i problemy mieszkańców. Oprócz działań 
widocznych „gołym okiem” czy inwestycji (m.in. mo-
dernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby 
powstania Klubu Senior + oraz budowa szkolnej sali 
gimnastycznej w Biesiadkach), Artur Seniuk i Ryszard 
Machał podejmowali szereg działań miękkich, prospo-
łecznych, kulturalnych czy promocyjnych, rozbudzają-
cych aktywność lokalnej społeczności. Sołtysi dali się 
poznać – w 2017 roku oraz w latach poprzednich – jako 
wspaniali organizatorzy, których energia emanowała na 
całe sołectwa. Poczucie przynależności do wspólnot, 
w których żyją, widoczna była w każdym działaniu po-
dejmowanym przez nagrodzonych włodarzy na rzecz lo-
kalnych społeczności.

Sołtys Biesiadek – Ryszard Machał rok 2018 może 
uznać za wyjątkowo obfity w przyznawane nagrody 
i wyróżnienia. Już wkrótce ten rzutki gospodarz odbie-
rze kolejne gratulacje – tym razem związane z zajęciem 
przez Biesiadki III miejsca w konkursie „Niezwykła Ma-
łopolska Wieś 2017” w kategorii Nowatorska Małopol-
ska Wieś. Wniosek o przyznanie nagrody dla miejscowo-
ści z naszej gminy składany był – tak jak w przypadku 
plebiscytu „Najlepszy sołtys Małopolski” – przez Urząd 
Gminy. O uzyskaniu tego zaszczytnego tytułu zadecydo-
wało wiele czynników. Biesiadki bowiem to wieś ludzi 
z inicjatywą, o czym świadczyć mogą zrealizowane liczne 

Lewniowa i Biesiadki docenione w Małopolsce

wydarzenia prospołeczne – kulturalne, sportowe, edu-
kacyjne itd. Ośrodkiem inicjowania działań są placówki 
oświatowo-kulturalne, lokalne stowarzyszenia (OSP, klub 
sportowy, Stowarzyszenie „Tradycja i Rozwój”) oraz 
Rada Sołecka z sołtysem Ryszardem Machałem na czele. 
Inicjatywności i przedsiębiorczości nie brakuje również 
licznym biesiadeckim przedsiębiorcom. W Biesiadkach 
dostrzeżono również potencjał związany z postawami 
proekologicznym, których najlepsze zobrazowanie sta-
nowi pasywna energooszczędna sala sportowa. Te i wiele 
innych czynników zadecydowały o przyznaniu sołectwu 
III miejsca w konkursie „Nowatorska Małopolska Wieś”. 
W ślad za wyróżnieniem Biesiadki otrzymają nagrodę fi-
nansową w kwocie 40 tys. zł, która zostanie spożytkowa-
na na zadania własne, zgodnie z sugestią sołectwa.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkur-
su „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” odbędzie się 
23 września br. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym 
Sączu podczas otwarcia wystawy „Kto to wie(ś)”. 
W ślad za organizatorami, Urząd Gminy Gnojnik 
pragnie przekazać zaproszenie na tę uroczystość dla 
wszystkich mieszkańców Biesiadek z sołtysem Ry-
szardem Machałem na czele.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik
Autor zdjęć: Biuro Prasowe UMWM
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W tym roku gospodarzem Gminnych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych był Gnojnik. W lipcowe niedzielne 
popołudnie, w gnojnickim parku zjawiło się 14 drużyn 
strażackich reprezentujących wszystkie gminne jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej. W szranki konkursowe 
stanęły drużyny młodzieżowe – dziewczęce i chłopięce 
oraz seniorzy – kobiety i mężczyźni. Wszystkie wymie-
nione zespoły strażackie rywalizowały ze sobą w ćwi-

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokal-
nych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundu-
rze to: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy 
zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, 
czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomo-
cą. Wojska Obrony 
Terytorialnej, bo 
o nich mowa, rozpo-
czynają rekrutację 
w naszym regionie.

Wojska Obro-
ny Terytorialnej 
(WOT) to piąty ro-
dzaj Sił Zbrojnych 
RP (obok Wojsk 
Lądowych, Sił Po-
wietrznych, Ma-
rynarki Wojennej 
i Wojsk Specjal-
nych). W naszym 
regionie formuje 
się 11 Małopolska 
Brygada Obrony 
Terytorialnej. W styczniu 2018 r. na jej dowódcę wy-
znaczony został płk Krzysztof Goncerz, wywodzący się 
z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Do-
wództwo brygady i pierwszy z planowanych czterech 
batalionów lekkiej piechoty mają stacjonować w Krako-
wie (Kraków – Rząska), w kolejnych latach powstaną 
pododdziały w Tarnowie, Zakopanem i Oświęcimiu. Do 
czasu ich utworzenia ochotników z całego województwa 
rekrutuje batalion krakowski.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej swoje 
zadania będzie pełnić w czasie pokoju, kryzysu i woj-
ny. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności 
lokalnej, np. poprzez udział w zwalczaniu skutków ka-
tastrof i klęsk żywiołowych, ewakuacji ludności z zagro-
żonych terenów, czyli poprzez realizację przedsięwzięć 
z zakresu zarządzania kryzysowego (we współpracy 
z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego pań-
stwa). Na wypadek wojny jednostka przeznaczona jest 
do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub 
we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w Stałym 
Rejonie Odpowiedzialności, czyli – mówiąc potocznie – 
w swoim regionie. 

Gminne zawody strażackie

Z terytorialsami bezpieczniej
O przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej 

(TSW) mogą się starać zarówno osoby bez przeszkole-
nia wojskowego, jak i żołnierze rezerwy, bez względu 
na płeć, kwestie światopoglądowe czy przynależność 
organizacyjną. Wymagania to: polskie obywatelstwo, 

stan zdrowia pozwa-
lający na odbywanie 
służby, wiek w prze-
dziale 18-55 lat oraz 
niekaralność. 

Jak zostać teryto-
rialsem? Po pierw-
sze trzeba złożyć 
w WKU wniosek 
o powołanie do Te-
rytorialnej Służby 
Wojskowej, a na-
stępnie przybyć na 
zapoznanie z jed-
nostką wojskową 
oraz przejść postę-
powanie rekrutacyj-
ne – rozmowę kwa-

lifikacyjną z zakresu wiedzy ogólnowojskowej (komisja 
zweryfikuje także dołączone do wniosku dokumenty). 
Przygotowanie do rozmowy ułatwią materiały zamiesz-
czone na oficjalnej stronie internetowej. Kolejnym eta-
pem dla zakwalifikowanych osób będzie Wojskowa 
Komisja Lekarska i badania psychologiczne, a po uzy-
skaniu orzeczenia komisji pozostanie czekać na kartę 
powołania, którą doręczy WKU.

Postępowanie rekrutacyjne dla ochotników ruszyło 
w Małopolsce już z końcem maja. Zachęcamy do skła-
dania wniosków o powołanie do służby w TSW oraz do 
bliższego zapoznania się ze swoją przyszłą jednostką 
wojskową.

Wszelkie informacje na temat służby w WOT oraz re-
krutacji i szkoleń ochotnicy mogą uzyskać w najbliższej 
Wojskowej Komendzie Uzupełnień: w Krakowie, Tarno-
wie, Nowym Targu, Oświęcimiu lub Nowym Sączu oraz 
na oficjalnej stronie formacji: www.terytorialsi.mil.pl

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej p. o. mjr Bartosz Kubal

czeniach bojowych i biegu sztafetowym z przeszkodami. 
Wraz z rozwojem wydarzeń na stadion przybywało co-
raz więcej kibiców i zwolenników strażackich zmagań. 
Wśród nich były często całe rodziny z dziećmi.

Sędzią głównym zawodów był kpt. Tomasz Jachimek 
z Brzeska. Klasyfikacja generalna zawodów sportowo-
-pożarniczych przedstawia się następująco:
Młodzieżówka OSP – dziewczęta: I miejsce – Gnojnik, 
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II miejsce – Uszew. 
Młodzieżówka OSP – chłopcy: I miejsce – Gnojnik, 
II miejsce – Gosprzydowa, III miejsce – Biesiadki. Mę-
skie drużyny pożarnicze OSP – seniorzy: I miejsce – 
Biesiadki, II miejsce – Zawada Uszewska, III miejsce 
– Uszew, IV miejsce – Gosprzydowa, V miejsce – Żer-
ków, VI miejsce – Gnojnik, VII miejsce – Lewniowa. 

Kobiece drużyny pożarnicze OSP – seniorki: I miejsce – 
Biesiadki, II miejsce – Gnojnik. 

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i życzymy powo-
dzenia na zawodach na szczeblu powiatu. Wójt Gminy 
Gnojnik, Sławomir Paterek dziękuje Zarządowi Gmin-
nemu ZOSP RP oraz OSP Gnojnik za sprawne przepro-
wadzenie zawodów.    Helena Święch
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Ks. Mirosław Frankowski świętował 
„posrebrzany” jubileusz kapłaństwa

Są w życiu każdej parafii chwile piękne i wzrusza-
jące. Niewątpliwie do takowych należą prymicje, które 
pełnią rolę swego rodzaju „wesela” nowo wyświęconego 
kapłana. W takim dniu cała wspólnota parafialna radu-
je się z tego, że – z ludu 
wzięty i dla ludu ustano-
wiony w sprawach od-
noszących się do Boga –
został powołany… Ktoś 
… jeden z nich. Darem 
wdzięczności za to, że 
wspólnota wiernych 
wydała Kościołowi ka-
płana, jest modlitwa nie 
tylko o kolejne powo-
łania do służby Bożej, 
ale przede wszystkim 
powierzenie świętości 
życia kapłańskiego i prośba o wytrwałość w powołaniu. 

I oto właśnie z tego powodu, wzruszające i niezapo-
mniane chwile kolejny raz mogli przeżywać mieszkańcy 
parafii św. Floriana w Uszwi, którzy świętowali jubile-
usz 20-lecia kapłaństwa ks. Mirosława Frankowskiego 
TChr, gdyż właśnie tam w maju 1998 roku, kapłan nale-
żący do Zgromadzenia Księży Chrystusowców, odprawił 
swoją Mszę świętą prymicyjną. 

Z wielką radością i jeszcze większym wzruszeniem 
staję dzisiaj przy Ołtarzu Pańskim, aby po raz pierwszy 
sprawować Tę Najświętszą Ofiarę – mówił wówczas 
ks. Mirosław Frankowski, neoprezbiter. 

Od tamtej pory minęło już prawie ćwierć wieku, ale 
młodzieńcza wytrwałość pozostała. Po 20-tu latach, ten 
sam kapłan stanął przy tym samym ołtarzu, aby dziękować 
Bogu i wszystkim ludziom, których spotkał na swojej ka-
płańskiej drodze. Na nowo odżyły wspomnienia, łzy rado-
ści i wzruszenia. Mimo iż ks. Mirosław Frankowski swoje 
dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Brzesku, to od 
lat jest związany również z parafią Uszew, skąd pocho-
dzi jego mama oraz parafią Gnojnik, skąd pochodzi jego 
tata. W wieku 14-tu lat razem z rodzicami na stałe opuścił 
Brzesko i wyjechał do Naugatuck w stanie Connecticut 
w hrabstwie New Haven. Tam ukończył szkołę średnią. 
W 1991 roku ponownie wrócił do Polski, aby rozpocząć 
formację kapłańską i zakonną w Zgromadzeniu Księży 
Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. 

Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i razem z wami 
świętować swój posrebrzany jubileusz – mówił z uśmie-
chem ks. Jubilat. Czas tak szybko przemija, że wielu 
z moich krewnych i znajomych odeszło już do wieczno-
ści. Oni nie mogą dzisiaj razem ze mną cieszyć się moim 
jubileuszem. Zapewne za pięć lat, kiedy, jak Bóg da, 
będę mógł świętować srebrny jubileusz, wielu z nas już 
tutaj nie będzie – mówił dalej.  

Mszę świętą jubileuszową koncelebrowało ośmiu 
kapłanów, w tym trzech kapłanów diecezjalnych 

związanych z Brzeskiem i trzech kapłanów zakonnych 
związanych ze Zgromadzeniem Księży Chrystusowców. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił jego katecheta z lat 
szkolnych, któremu ksiądz Jubilat nie szczędził słów 

wdzięczności.
Obserwując drogę 

życia kapłańskiego do-
stojnego księdza Jubi-
lata, można zauważyć, 
że św. Florian w sposób 
szczególny „upodobał” 
sobie ks. Mirosława 
i otacza go swoją opie-
ką. Patronem uszewskiej 
parafii, gdzie jego ro-
dzice otrzymali sakra-
ment małżeństwa jest 
św. Florian. Pierwsza 

parafia w USA, gdzie zaczął pełnić posługę duszpaster-
ską, była również pod wezwaniem św. Floriana. Potem 
było jeszcze kilka różnych innych, gdzie pracował jako 
wikariusz. Od 2006 roku ponownie jest duszpasterzem 
parafii pw. św. Floriana w Hamtramck w stanie Michi-
gan, gdzie do dzisiaj pełni funkcję proboszcza.  

Ksiądz Mirosław Frankowski TChr bardzo aktywnie 
realizuje jeden z charyzmatów zgromadzenia, jakim jest 
krzewienie polskiej kultury i regionalnego folkloru na 
emigracji. W jednej ze swoich parafii w Sterling Heights 
założył dziecięcy i młodzieżowy zespół folklorystyczny 
DUNAJEC oraz chór młodzieżowy CANTATE DEO. 
Prowadził także duszpasterstwo akademickie oraz kato-
lickie audycje radiowe. W parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Toronto założył zespół pieśni i tańca STEL-
LA POLONIA, który odnosił spore sukcesy. Krótko po 
objęciu probostwa w parafii św. Floriana w Hamtramck, 
założył zespól ADORAMUS z którym niedawno nagrał 
płytę. W swoim powołaniu wykorzystuje wszelkie talen-
ty artystyczne, które niewątpliwie posiada. Jest wspania-
łym tancerzem i śpiewakiem.  

Kiedy w 1998 roku przyjmował święcenia kapłań-
skie, słowa motta swojej posługi zaczerpnął z psalmu nr 
23, którego fragment brzmi: „Chociażbym chodził ciem-
ną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój 
kij i Twoja laska dodają mi otuchy.”

Po ośmiu latach, nawiązując do powyższego zawo-
łania zapytałem ks. Mirosława czy – mimo wszystko – 
miał obawy i lęki wstępując na drogę „amerykańskiego” 
kapłaństwa? Odpowiedział mi wówczas, że zawsze są 
jakieś obawy przed czymś, czego mamy doświadczać. 
Lekarstwem na to, jest ciągła modlitwa. Jestem człowie-
kiem szczęśliwym, gdyż czuję, że kapłaństwo jest moim 
powołaniem i mogę tam w USA, wśród Polonii głosić 
dla polskiej emigracji Ewangelię, jako jedyną drogę do 
zbawienia. Z pomocą łaski Bożej, jakoś mi się to udaje 
po dziś dzień.    Marek Białka

Ksiądz Jubilat wśród Rodaków
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Biesiadki w podróży
Kilka tygodni temu, gdy wychodziłam z pracy, spo-

tkałam sąsiadkę, która sprawiła, że urosły mi skrzydła, 
a dzień – raczej szary, pochmurny – nabrał odcieni tę-
czy. Pani ta wyraziła bowiem uznanie dla naszej 
wycieczki do Warszawy, a potem powiedziała: 
„Cieszymy się, że jesteście, że tak fajnie działacie 
– i biblioteka i świetlica. Dajecie Biesiadkom faj-
ne propozycje. I choć nie każdy z nich skorzysta, 
to wie, że ma taką możliwość...” Te kilka zdań 
to miód na serce i najlepsza motywacja do tego, 
by podwyższać sobie poprzeczkę. Oczywiście 
słowami tymi szybko podzieliłam się z szefami 
i członkami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Biesiadki TRADYCJA I ROZWÓJ, bo to 
dzięki nim udało się przeprowadzić kilka atrak-
cyjnych przedsięwzięć i mam nadzieję, że sporo 
jeszcze przed nami.

Ostatnie projekty, którymi nasze stowa-
rzyszenie może się pochwalić to:

Wspomniana już dwudniowa wyciecz-
ka do stolicy, zorganizowana przy współ-
pracy z biurem podróży „Niedźwiadek”. 
Wyjazd był zdecydowanie udany, po-
mimo pogody, która wodziła nas za nos, 
nader często zmieniając słońce w deszcz. 
O pozytywnej ocenie zadecydował bardzo 
atrakcyjny program i nietuzinkowy prze-
wodnik, który Warszawę i miłość do niej 
miał we krwi. Trzeba jednak powiedzieć, 
że grupa – ogromna, bo 57-osobowa – była 
po prostu fantastyczna: świetnie zorgani-
zowana, zdyscyplinowana i zintegrowana. 
Atmosfera panująca w autobusie na długo 
pozostanie nam w pamięci. Tylko szkoda, 
że mimo naszego dopingu Kolumbia tak Polaków 
sponiewierała...      

Projekt „Rozkochaj rodzinę w przyrodzie” – do-
finansowany przez starostwo powiatowe w Brze-
sku – przewidywał i spotkania z promotorami 
ekologii i wyjazdy w góry. Chcieliśmy zaszczepić 
w uczestnikach miłość do piękna natury – a kon-
takt z nią uznaliśmy za najlepszą lekcję. Tym spo-
sobem poznaliśmy magię nieodkrytych przez nas 
wcześniej Gór Leluchowskich i Gorców. I choć 
trudy wędrówki czasem dawały się we znaki, wi-
doki rekompensowały je z nawiązką. Ubogacili-
śmy się ponadto w setki zdjęć, historie, których 
bez przewodników nigdy byśmy nie poznali, 
i wspomnienia, które chyba są najlepszą wakacyj-
ną pamiątką.  

Zadanie Krakowskie możliwości dla wiejskiej społecz-
ności – realizowane przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego – złożone jest z kilku wydarzeń: 
część już za nami, np. zajęcia ze stylistką Angeliką Zie-
lińską, zabawa „Chłopska szkoła biznesu” prowadzona 
przez animatora Łukasza Hajduka, spotkanie z podróż-
nikiem z grupy „Trzask”. Te kilka wspólnie spędzonych 

godzin było czasem nauki, eksperymentów, ale przede 
wszystkim świetnej zabawy.  

Wszystkie powyższe inicjatywy są dziełem Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki TRADYCJA 
I ROZWÓJ, z którym mam szczęście, jako opiekun bi-
blioteki, ściśle współpracować, któremu chcę podzięko-

wać za otwartość na różne pomysły i za 

zaangażowanie. Trzeba też pamiętać, że nasze propozy-
cje nie miałyby sensu, gdyby nie osoby, które do stowa-
rzyszenia nie należą, ale chętnie uczestniczą w projek-
tach i spotkaniach, na które zawsze można liczyć. To 
wielkie szczęście mieć wokół siebie wspaniałych ludzi 
– takich, którzy inspirują, motywują i wspierają. A nie-
śmiałe plany na przyszłoroczne podróże już mamy…

Ewelina Bednarowska
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Rozbawiona gmina Gnojnik

Sponsorzy: 
Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Firma SANTEX (realizująca kanalizację 
w gminie Gnojnik), Firma INSTAL-BUD (realizująca wodociąg w gminie Gnojnik), Magnus-Media (rewita-
lizacja), Starostwo Powiatowe w Brzesku, Bożena Oleksy – „Biesiada przy lesie” Gnojnik, Wioletta Wąs – 
gabinet kosmetyczny WW Gnojnik, Bogumiła Myszka – PPUH „Trans-Bet” Gnojnik, Maria i Krzysztof 
Wójsowie – Supermarket „Novum” Gnojnik, Lech Pikuła – Prezes Banku Spółdzielczego w Brzesku, Paweł 
Augustyn – Hotel&Restauracja „August” Brzesko, Grzegorz Wrona – właściciel hurtowni w Lewniowej, 
Andrzej Dudek – PHT „Max-Trans” Biesiadki, Angelika i Piotr Czyżyccy – firma CMC Gnojnik, Józef Sto-
larczyk, Krzysztof Wygoda – Centrum Materiałów Budowlanych Gnojnik, Łukasz Stolarczyk – „Sto-dach” 
Gnojnik, Agnieszka i Robert Antczakowie – Cukiernia „Poezja” Gnojnik, Anna i Paweł Wąsowie – Ubojnia 
w Gnojniku, Marta i Piotr Pawełkowie – sklep „Groszek” w Uszwi, Renata Zając, Ludmiła Gołąb – FH „Re-
wers” Gnojnik, Rafał Kraj – Firma „Climax” Brzesko, Stanisław Kiełbasa – Zakład Instalacji Sanitarnych 
Złota, Michał Napieracz – Browar „Okocim Calsberg” Brzesko, Grzegorz Bach – Sklep papierniczy „Big 
Pen” Brzesko, Marek Strzelec – firma „Dimarco” Iwkowa, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” Iwko-
wa, Aleksandra i Ryszard Dziedzicowie – drukarnia w Brzesku.
Szczególne podziękowania dla stowarzyszeń: „Aktywni” z Gnojnika oraz „Wieś naszych marzeń” z Zawady 
Uszewskiej za przygotowanie smakołyków na Jarmark Produktów Lokalnych. 

Przełom czerwca i lipca zapisał się w kronikach 
jako wielkie święto gminy Gnojnik. Zarówno sobota, 
jak i niedziela były czasem pełnym wrażeń – sporto-
wych, muzycznych, wizualnych, tanecznych i towarzy-
skich. Uśmiechy malujące się na twarzach uczestników 
imprezy są najlepszym świadectwem na to, że zabawa 
była przednia. Ale po kolei...

W sobotnie przedpołudnie na gnojnickim stadionie 
zebrały się znakomite piłkarskie drużyny z okolicy, by 
zaimponować tak przeciwnikom, jak i kibicom, swoją 
formą i nieprzeciętnymi zdolnościami strzelania goli. 
Bój z piłką w roli głównej był bardzo zacięty, ale osta-
tecznym zwycięzcą okazała się drużyna LKS Pagen 
Gnojnik, która boisko opuściła z nagrodą główną – czy-
li beczką piwa i pucharem wójta. Pozostali zawodnicy 
również zostali obdarowani za swoje zaangażowanie. 

Od godz. 17:00 sportowe emocje uspokajały się 
przy rodzinnych zabawach, prowadzonych przez ani-
matorki z grupy „Family Fun” i dźwiękach muzyki, 
w rytm której energiczne instruktorki prowadziły pokaz 
zumby. O nastrój koncertowy zadbał zespół Fantazja, 
który zawładnął sceną i przygotował publiczność na 
pojawienie się gwiazd wieczoru, czyli Mateusza Mijala 
i Libera. Znani artyści zaprezentowali przeboje ze swo-
ich płyt, przenosząc zebranych w świat uczuć, nadziei 
i najistotniejszych wartości. Rozkołysaną publiczno-
ścią następnie zajął się DJ Marshall Show, który po-
prowadził dyskotekę, wzbogaconą o niezwykły pokaz 
pirotechniczny. Szalona zabawa, której dali się porwać 
i młodzi i starsi, trwała do późnej nocy.

Kolejny dzień – choć naznaczony deszczowymi 
chmurami – również obfitował w niezwykłe wrażenia. 
Na scenie początkowo królowały młodziutkie talenty. 
Najpierw przedszkolaczki z całej gminy prezentowa-
ły urocze piosenki i perfekcyjnie dopracowane tańce. 
Kolejno na scenie pojawili się laureaci konkursu „Mu-
zyką wyśpiewać miłość”, którzy w rodzinnych duetach 

zachwycali zebranych melomanów. Wokalne wyczyny 
przeplatane były niezwykłymi występami wspaniałych 
grup: „Szkrabów”, „Błysku”, „Mini Błysku”, „Iskie-
rek”, „Piratek” i „Lewków”. Fenomenalne układy ta-
neczne, talent i poświęcenie – w końcu niełatwo jest 
zrobić szpagat na mokrym asfalcie – były długo i grom-
ko oklaskiwane.  

Niekwestionowaną atrakcją był występ gminnej 
orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza Wiesława Po-
rwisza. Melodie wygrywane przez muzyków zawsze 
wzbudzają zachwyt i owocują długimi brawami. Nie 
inaczej było tym razem.  

Dzieci tymczasem otoczyły stoisko animatorów, 
z którego odchodziły nieprędko, ale z uśmiechniętymi 
i fantazyjnie wymalowanymi buźkami, a dodatkowo 
z balonikiem w jednej ręce a z watą cukrową w drugiej. 

Nie zabrakło również konkursów i zabaw dla wszyst-
kich uczestników, oczywiście z atrakcyjnymi nagroda-
mi. Jednak największą atrakcją był koncert popularnego 
zespołu „Piękni i Młodzi”, na który tłumnie przybyli fani 
nie tylko z naszej gminy. Energetyczna muzyka porwała 
zebranych do śpiewu i tańca. Sprawiła, że serce Gnojni-
ka pulsowało przyspieszonym rytmem. 

Wisienką na torcie był koncert zespołu „Obsesja”, 
który potwierdził swoją markę, fundując zebranym 
wspaniały, roztańczony wieczór. Niezwykła energia, 
płynąca ze sceny wyzwoliła w uczestnikach imprezy 
nieokiełznanych tancerzy i biesiadników.

Bez wątpienia organizatorzy – Centrum Kultury 
i Wójt Gminy Gnojnik – mają powody do zadowolenia. 
Dni Gminy Gnojnik 2018 należy bowiem ocenić bar-
dzo pozytywnie.  

Patronat honorowy nad imprezą sprawował Stani-
sław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego, a partnerami wydarzenia były: Województwo 
Małopolskie, Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz 
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”.

Ewelina Bednarowska
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Królowała tradycja

Sponsorzy: 
Aneta i Tomasz Pawełkowie – firma „Tom-Spaw” 
Uszew, Marta i Piotr Pawełkowie – sklep „Groszek” 
Uszew, Helena i Władysław Gałęziowscy – Piekar-
nia „Gałęziowscy i Ania” Uszew, Paweł Klecki, 
Stanisław Klecki – „Okno-Drewal” Uszew, Dorota 
i Bogdan Mikulscy – Szkółka roślin Uszew, Krzysz-
tof Wąs – firma „System” Uszew, Andrzej Smaluch 
– skup i transport zwierząt Uszew, Lech Pikula – 
prezes Banku Spółdzielczego Brzesko, Michał Na-
pieracz – dyrektor „Browaru Okocim” Brzesko, Do-
minik Chamioło – „Pagen” Gnojnik, Angelika i Piotr 
Czyżyccy – Stacja paliw CMC Gnojnik, Agata i Ja-
cek Chmurowie – Hotel „Tadeusz” Uszew, Marek 
Strzelec – Firma „Dimarko” Iwkowa, Małopolska 
Izba Rolnicza, Aleksandra i Ryszard Dziedzicowie 
– drukarnia Brzesko, Andrzej Zelek – firma „Auto-
-Zelek” Lewniowa, Aneta Rzepa – Zakład fryzjerski 
„Aneta” Gnojnik, Maciej Oćwieja i Janina Oćwieja 
– Zakład Fryzjerski Gnojnik, Wioletta Wąs – gabi-
net kosmetyczny WW Gnojnik, Agnieszka i Robert 
Antczakowie – cukiernia „Poezja” Gnojnik, Teresa 
Pawełek – Uszew, Stanisław Krakowski – Browar 
„Carlsberg”.
Szczególne podziękowanie dla stowarzyszenia „Łą-
czy nas Uszew”, zespołu „Uszwianie” i OSP Uszew 
za pomoc w organizacji dożynek oraz dyrekcji PSP 
w Uszwi Bogumiły Jagielskiej i Barbary Kondziołki 
za udostępnienie pomieszczeń szkoły.

Mieszkańcy gminy Gnojnik zgodnie z tradycją 
uwieńczyli koniec tegorocznych zbiorów na Dożynkach 
Gminnych w Uszwi. Było ciasto drożdżowe, chlebek 
i uszewskie kukiełki upieczone w piekarni „Ania” przez 
Helenę Gałęziowską z Uszwi. Dumnie prezentowały się 
wieńce dożynkowe uwite ze zbóż, ozdobione kwiatami, 
ziołami, owocami i płodami rolnymi. 
Nie zabrakło też przyśpiewek i tań-
ców ludowych. W tym roku zapre-
zentował je Zespół Pieśni i Tańca 
„Porębianie” z Poręby Spytkowskiej.  

Panu Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek i dla naszego zbawienia 
– takimi słowami proboszcz Uszwi 
ks. Jan Kudłacz rozpoczął dożynko-
wą, uroczystą, Mszę Świętą w ko-
ściele parafialnym pw. św. Floriana 
w Uszwi, ofiarowaną w intencji ludzi pracujących na 
roli. W koncelebrze prócz ks. proboszcza uczestniczył 
ks. Łukasz Pawełek, rodak z Uszwi. Tuż po nabożeń-
stwie i poświęceniu wieńców uformował się kolorowy 
korowód złożony z delegacji poszczególnych wsi oraz 
gości zaproszonych. Ta majestatyczna grupa, prowadzo-
na przez Gminną Orkiestrę Dętą i Starostów Dożynek 
w osobach Wandy Cichostępskiej i Jana Zycha, zmie-
rzała na plac przy Szkole Podstawowej im. Królowej Ja-
dwigi w Uszwi, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. 

Część oficjalną rozpoczęła Orkiestra Dęta z Gnojnika 
pod batutą Wiesława Porwisza. Następnie Dyrektor Cen-
trum Kultury w Gnojniku Ewa Świerczek i sołtys Uszwi 
Stanisław Cebula powitali wszystkich, którzy przybyli 
na to rolnicze święto. Po przemówieniach zaproszonych 
gości i ceremonii powitania konferansjer – Stanisław 
Gurgul zaprosił na scenę grupę wieńcową z Uszwi – go-
spodarzy dożynek. Nastąpił obrzęd przekazania chleba 
upieczonego z tegorocznych zbiorów Wójtowi Gminy 
Gnojnik Sławomirowi Paterkowi. Jak nakazuje tradycja 
włodarz gminy podzielił się nim z ludźmi, którzy przy-
byli na wspomniane święto. Po dzieleniu chlebem grupy 
wieńcowe, przy dźwiękach kapeli prezentowały na sce-
nie swoje dzieła. Dożynki to dobra okazja do zapozna-
nia mieszkańców gminy Gnojnik z grupami i zespołami, 
działającymi na terenie gminy. W części artystycznej 
wzięły udział młode talenty taneczne ze Szkoły Pod-
stawowej w Uszwi: dziecięcy zespół taneczny i grupa 
cheerleaders. Uczestnicy dożynek mogli poczuć klimat 
prawdziwej telewizji, a to za przyczyną konkursu „Ko-
cham cię, gmino”, prowadzonej przez fenomenalnych 
Katarzynę Sachę i Grzegorza Szczygła. W zabawie 
wzięli udział reprezentanci wszystkich miejscowości, 
zgrupowani w dwóch drużynach „Drapieżnicy znad 
Uszwicy” oraz „Sokoły i maliny z tej gnojnickiej gmi-
ny”. Niektórzy z nich w ramach przygotowań przeczytali 
poważne kilkusetstronicowe lektury, inni przestudiowali 
wszystkie uchwały rady gminy z ostatniej dekady. Nic 
zatem dziwnego, że wszyscy wykazywali się nieprze-
ciętną wiedzą na temat radości i smutków sołtysów oraz 

radnych. Emocji było sporo – zwłaszcza, kiedy na sce-
nę wprowadzono nagrodę główną dla zwycięskiej gru-
py – kozę Melanię, ufundowaną przez Teresę Pawełek. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali też słodkie upominki.

W dalszej części programu rolniczego święta przyszła 
pora na uhonorowanie osób, biorących udział w konkur-
sie „Mój Ogród Marzeń” zorganizowanym przez Cen-
trum Kultury w Gnojniku. W tegorocznej edycji zwy-
cięzcami konkursu zostali Teresa i Tadeusz Konstanty 

z Gnojnika. Nagrody otrzymały też 
wszystkie grupy wieńcowe, biorące 
udział w wiciu i prezentacji wień-
ców dożynkowych. Prócz wyżej wy-
mienionych atrakcji dla dożynkowej 
publiczności przygotowano konkur-
sy, quiz o gminie i Uszwi. Zgodnie 
z planem parę minut po godzinie 
20.00 zabrzmiał hit „Ale, ale... Alek-
sandra”, którym rozpoczął swój kon-
cert zespół „Andre”. Kilkutysięczna 

publiczność bawiła się, śpiewając, klaszcząc i tańcząc. 
Po koncercie zwolennicy zabaw pod gwiazdami mogli 
świetnie się bawić przy dźwiękach rodzimego zespołu 
„Mocny Band”.

Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom, 
sponsorom i osobom zaangażowanym w przygotowa-
nie i sprawne przeprowadzenie Dożynek Gminnych 
w Uszwi. W tym przyjaznym gronie znalazły się firmy, 
instytucje i osoby prywatne.  Helena Święch 
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Letnie zajęcia w Bibliotekach
Dzieci są kreatywne 

z natury, dlatego warto 
wspierać j  e w rozwijaniu tej 
wspaniałej zdolności.

Kierując się ta myślą, 
Gminna Biblioteka Publicz-
na trzy razy w sierpniu zorga-
nizowała „Wakacyjne Zajęcia 
Plastyczne” dla najmłod-
szych, które poprowadziła 
artystka Karolina Bugajska. 
Każdy uczestnik mógł spę-
dzić ten czas z nowo pozna-
nymi kolegami i koleżan-
kami w miłej i pełnej twór-
czych pomysłów atmosfe-
rze. Każde zajęcia, oprócz 
wykorzystywanych technik 
plastycznych, różniły się 
między sobą tematem wy-
konywanych prac. I tak na 
pierwszych zajęciach mali 
artyści tworzyli tęczę: jed-
ną trójwymiarową z papieru 
kolorowego i bibuły, a drugą 
przy pomocy lusterka, latarki 
i wody. Na kolejnych, przy 
dźwiękach szumiącego morza 
malowali i wycinali cieka-
we gatunki ryb, a ze zwykłe-
go patyka, sznurka, magnesu 
i spinaczy wyczarowali wędki. 
Wszystkie następne spotka-
nia były równie interesujące, 
pełne nowych doświadczeń 
i eksperymentów.

Dla dzieci była to wspa-
niała okazja do rozwijania 
twórczych inicjatyw, pomy-
słowości, wyładowania emo-
cji, a przede wszystkim na-
brania wiary we własne siły. 
Dla rodziców, fajne rozwią-
zanie na zorganizowanie 
czasu wolnego i uwolnienie 
się choć na chwilę od częstego wołania: 
„Nudzi mi się!”. A to wszystko dzięki sztuce.

Katarzyna Gnela

***
W ostatnie lipcowe dni w Bi-

bliotece w Uszwi odbyły się dla 
dzieci różnorodne zajęcia, które 
pozwoliły na twórcze i czynne 
spędzenie wolnego czasu. Zaję-
cia przebiegały bardzo aktywnie 
i nasi milusińscy przekonali się, 
że wizyta w bibliotece może być 
wspaniałą przygodą. W pierw-
szym dniu, każdy wykonał swoją 
imienną wizytówkę, a następnie 

przyszedł czas na tworzenie ilustra-
cji na temat swoich wymarzonych 
wakacji. Nie zabrakło również gier 
i zabaw ruchowych.

Pomimo że za oknami panowała 
deszczowa i senna aura, na naszych 
zajęciach nikt nie odczuwał znuże-
nia. Największą ciekawość uczest-

ników wzbudziło doświadczenie 
chemiczne – wspaniały wybuch 
lawy. Wykonywaliśmy również 
kolorowe zwierzątka z rolek pa-
pierowych a następnie tworzy-
liśmy mapę Polski z wymyślo-
nymi przez siebie miejscowo-
ściami. Kolejne spotkanie miało 
formę warsztatów plastycznych 
ph. „Sztuka recyklingu”. Dzie-
ci tworzyły ekologiczne ludziki 
z plastikowych butelek, nakrę-
tek oraz skrawków materiało-

wych. Przeważająca część ludków 
to wszystkim znane i lubiane Mi-
nionki. Nie zabrakło także zabaw 
ruchowych m.in. w gorące krzesła, 
odbicia lustrzane oraz kalambury. 

Ostatnie zajęcia także wyzwa-
lały kreatywność uczestników, 
którzy przygotowywali słoikowe 
potworki oraz maski. Na zakończe-
nie zajęć każdy otrzymał pamiątko-
wy dyplom.

Dzieci mimo różnego wieku 
tworzyły zgraną grupę, co zaowoco-

wało nowymi przyjaźniami.
Monika Kubala

Informujemy, iż ruszyły zapisy na kursy językowe 2018/ 2019. Kontakt: neverendingstory@po czta.fm, 
tel. 531 111 090. Mobilne Centrum Języków Obcych i Korepetycji przy współpracy z Centrum Kultury 
w Gnojniku zaprasza wszystkich zainteresowanych nauką języków obcych 6 września 2018 r. o godz. 18.00 
na spotkanie organizacyjne w świetlicy CK w Gnojniku. 

Zapraszamy również zainteresowanych zajęciami tanecznymi dla dzieci i młodzieży na spotkanie 7 września 
2018 r. o godz. 18.00 w hali sportowej w Gnojniku.

Mali artyści w krainie książek i wyobraźni

Biblioteczne wytwórnie uśmiechów
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Ani się obejrzeliśmy a już wa-
kacje dla dzieci i młodzieży  do-
biegają końca. Te dwa miesiące 
w sercu lata tak wielce wyczeki-
wane przez społeczność uczniow-
ską winny obrodzić w niezwykłe 
wrażenia. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że nawet niedługie 
przebywanie w górach, czy nad 
morzem ma ogromne znaczenie 
szczególnie dla młodych osób 
i pozostawia niezapomniane 
wspomnienia. Życiem jednak 
można cieszyć się wszędzie, tylko trzeba umieć zaplano-
wać sobie czas. Wzorem na trafiony wypoczynek mogą 
być zajęcia wakacyjne zorganizowane przez świetlice 
Centrum Kultury, Biblioteki w Gnojniku, Uszwi i Bie-
siadkach. Wspólne spotkania z rówieśnikami, zajęcia 
i wycieczki sprawiły, że uczestnicy letniego wypoczyn-
ku i ich wychowawcy bardzo zżyli się ze sobą. I trudno 
się dziwić: wspólne radości, zdjęcia i wspomnienia zo-
stają z nami na długo. Ale od początku! 

Letnie półkolonie organizowane przez Świetlice 
Wiejskie w Gnojniku, Lewniowej i Gosprzydowej trwa-
ły od 17 do 20 lipca, a ich podstawowym celem było 
umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego 
czasu w sposób aktywny twórczy i atrakcyjny. Opiekę 
nad uczestnikami sprawowały Helena Święch, Bogumiła 
Sacha i Maria Mróz oraz wolontariuszki z Gnojnika – 
Katarzyna Kuc i Monika Górak.  Zgodnie z planem spo-
tykaliśmy się w godzinach popołudniowych. W pierw-
szym dniu wakacyjnych zajęć tradycyjnie po zapozna-
niu się wszystkich uczestników omówiliśmy regulamin 
i zasady bezpieczeństwa, obowiązujące w czasie trwania 
wypoczynku. Odbyła się też poganka na temat szkodli-
wości stosowania dopalaczy, narkotyków i innych uży-
wek pod hasłem: „Nie daj się wypalić”. Przez cały nie-
mal lipiec padał rzęsisty deszcz. Wszędzie było mokro, 
przez co edukacyjne zabawy w plenerze i sportowo-re-
kreacyjne zajęcia zostały przeniesione na halę sportową 
w Gnojniku. Tam też chłopcy mogli – ku wielkiej rado-
ści – pograć w piłkę nożną, nacieszyć się watą cukrową 
i zabawą. Dziewczynki zaś bardziej cieszyły się tańcami 
i konkursami, prowadzonymi przez animatorki zabaw 
dziecięcych z agencji artystycznej „Animek”. Drugi 
dzień wypoczynku wyglądał podobnie, ale był bogat-
szy o wspólne grillowanie i pokaz zumby. W czwartek 
pojechaliśmy do pobliskiego kina „Planeta” w Brzesku 
na film pt. INIEMAMOCNI2. Potem wizyta w McDo-
naldzie, bez którego dzieciaki nie uznają wycieczki za 
udaną. W piątek odbyła się wyczekiwana wyprawa au-
tokarowa. Najpierw pojechaliśmy do Nowego Wiśnicza, 
gdzie mogliśmy zobaczyć obiekty i zabytki historyczne, 
a potem do Lipnicy Murowanej. Tam zwiedzaliśmy za-
bytkowe obiekty sakralne. Na starym lipnickim rynku 
delektowaliśmy się lodami. Wycieczkę przypieczęto-

Wakacyjne wspomnienia 

waliśmy podsumowaniem naszych wyczynów, a udział 
w niej wzięło 60 młodych uczestników.

Helena Święch
***
Jak co roku półkolonie w Biesiadkach cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Biesiadek 
i Żerkowa. W te wakacje, w aktywnym wypoczynku na 
świetlicy uczestniczyło 35 dzieci w wieku szkolnym. 
Wspólną zabawę rozpoczęliśmy 10 lipca zajęciami ar-
tystycznymi. Tworzyliśmy koty z masy solnej i pudeł-
kowe akwaria, a na koniec, na rozruszanie zasiedziałych 
mięśni, przez godzinę ćwiczyliśmy z instruktorką zum-
by, Jolantą Gondek z ZUMBA TWINS. Środa upłynęła 
nam pod znakiem kręgli i małego co nieco w McDonal-
dzie. Kolejny dzień spędziliśmy na boisku sportowym 
piekąc kiełbaski, grając w piłkę oraz, co było dla dzie-
ci największą atrakcją, wzięliśmy udział w warsztatach 
łuczniczych prowadzonych przez Łukasza Hajduka. 
Tradycją stała się również noc na świetlicy, więc i tego 
punktu nie mogło zabraknąć w naszym planie, dlatego 
seans filmowy i popcorn były najlepszym zwieńczeniem 
naszych półkolonii! Dziękuję wszystkim mamom za po-
moc i dzieciom, dzięki którym ten tydzień był naprawdę 
wyjątkowy.

Ewa Strzesak
***
W Uszwi i Zawadzie Uszewskiej podczas zajęć let-

nich dzieciaki mogły rozwijać talenty sportowe, tanecz-
ne i plastyczne. Specjalnie dla nich instruktor świetlicy 
wraz z grupą profesjonalnych trenerów i wolontariuszy 
przygotowali tematyczne zajęcia. Dwa razy w tygodniu 
młodzi sportowcy poznawali tajniki karate pod okiem 
pasjonatki tej dyscypliny Marty Fiertak. Dużą popular-
nością cieszyły się także taneczne harce w południowych 
rytmach prowadzone przez znakomitą instruktorkę zum-
by – Jolantę Gondek, zaś miłośnicy polskiego folkloru 
mogli uczestniczyć w próbach tańca ludowego.

Zainteresowani różnymi formami zajęć plastycznych 
mogli uczestniczyć raz w tygodniu w każdej ze świetlic 
w ciekawych spotkaniach, na których rysując, malując, 
klejąc i wycinając zgodnie ze wskazówkami wolonta-
riuszki Kornelii Mikulskiej, tworzyli niesamowite dzieła.

Lucyna Wnęk

W oczekiwaniu na seans
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Czytanie na dywanie
16, 21 oraz 30 sierpnia dzieci z naszej gminy miały 

okazję wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z języka 
angielskiego organizowanych przez szkołę Early Stage. 
Spotkania miały miejsce w Centrum Kultury w Gnojniku. 
Dzieci uczestniczyły w licznych grach i zabawach, na-
uczyły się piosenki oraz przeczytały 2 książeczki w ję-
zyku angielskim. 

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

GNOJNIK

Sprzedam działkę budowlaną 24 ary na terenie Gnojnika 
(koniec „Nowej Wsi” – pod lasem). Kontakt tel. 607 575 133.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 08.09.2018

Zajęcia w Gnojniku w roku szkolnym 2018/19 
odbywać się będą na terenie PSP w Gnojniku 
oraz w DELFINKU

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na bezpłatne 
lekcje pokazowe EARLY STAGE w sobotę 
8 września w lokalu głównym szkoły przy 
ul. Legionów Piłsudskiego 42 w godzinach:
 
10.00 – 5 latki
11.00 – 6 latki
12.00 – 7 latki (1 klasa)
13.00 – 8 latki (2 klasa)
14.00 – 9-10 latki (3-4 klasa)
Starsze dzieci zapraszamy na testy poziomujące.

ZAPISY na nowy rok szkolny:
www.earlystage.pl/szkola/gnojnik/zapisy/nowy
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Dzie ci, uczęszczające do Świetlicy Wiejskiej w Bie-
siadk  ach, wiedzą, że śpiew pochodzi nie z gardła, 
a z serca. Dlatego każda próba chórku i zespołu „Ilios” 
to wielka demonstracja miłości do muzyki. Dzięki takie-
mu zaangażowaniu tak rodziców, jak i ich uzdolnionych 
pociech 22 lipca przywieźliśmy do Biesiadek najwyższą 
nagrodę w konkursie piosenki religijnej, organizowanym 
w Lipnicy Murowanej. W niedzielne popołudnie chórek 

Statuetka św. Szymona jest nasza!

W Gnojniku powstanie Klub Senior+

Ponad tysiąc osób otrzymało wsparcie żywnościowe

Na początku lipca Gmina Gnojnik podpisała umo-
wę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania 
pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gnojniku”. Dotacja 
w wysokości 150 tys. zł zostanie przeznaczona na mo-
dernizację dwóch sal w Domu Strażaka w Gnojniku.

Dofinansowanie zostało przyznane przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Wieloletniego Senior+. Wniosek złożony 
na wiosnę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Krakowie zakładał wykonanie prac adaptacyjno-
-budowlanych w budynku Domu Strażaka w Gnojniku 

Mamy za sobą kolejny rok realizacji Prog ramu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gnojniku z Bankiem Żywności w Kra-
kowie osoby najbardziej potrzebujące z terenu naszej 
gminy już drugi rok otrzymywały paczki żywnościowe.

W ich składzie znalazły się następujące artykuły spo-
żywcze: warzywne i owocowe (groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiór-
ki, powidła śliwkowe), skrobiowe (makaron jajeczny, 
makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 
gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, 
ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka dro-
biowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, 
kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier (cu-

Zdolni artyści z Biesiadek Szczęśliwi zwycięzcy konkursu

dziecięcy, zespół „Ilios” oraz solistka Emilia Hawryłko 
wspaniale zaprezentowali się na tym słynnym konkursie. 
Nasi uczestnicy dali z siebie wszystko, co zaowocowa-
ło wymarzonym trofeum.  Statuetkę wprawdzie odebrał 
chórek, prezentujący piosenki: „Mama Królowa” i „Sie-
jeje”, ale zdecydowanie jest to nasz wspólny sukces. 
Dziękuję i gratuluję!

Ewa Strzesak

wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób starszych. 
Modernizacji poddana zostanie duża sala spotkań oraz 
pomieszczenie klubowe wraz z wydzielonym miejscem 
na szatnię. Całkowity koszt prac remontowo-budowla-
nych oszacowano na ponad 300 tys. zł, zaś wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosiła 150 tys. zł.

Zgodnie z umową planowany termin zakończenia 
realizacji zadania to 31 grudnia 2018 r. Aktualnie trwa 
proces wyłaniania wykonawcy zadania.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik

kier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepako-
wy), dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1085 osób z terenu 
Gminy Gnojnik znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. GOPS w Gnojniku wydał potrzebującym ponad 
56,5 ton żywności, tj. 5974 paczek żywnościowych. Po-
moc udzielana była w okresie od sierpnia 2017 roku do 
czerwca 2018 roku. Ponadto, dla osób korzystających 
ze wsparcia żywnościowego przeprowadzono również 
warsztaty edukacyjne „Akademia żywienia” oraz „Ku-
linarnie mocni”. Dodatkowo, Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej w Gnojniku w ramach Podprogramu 2017 re-
alizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak 
np. wigilia dla beneficjentów pomocy społecznej z gmi-
ny Gnojnik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



WIEŚCI GMINNE

16

lipiec - sierpień Nr 4 (136) 18

Projekty wymiany pieców wkroczyły w kolejną fazę, 
wykonano audyty u osób zakwalifikowanych na listy 
podstawowe, audytorzy kontaktują się z mieszkańcami 
w celu przekazania ocen energetycznych. Po otrzymaniu 
i zaakceptowaniu audytu mieszkańcy zapraszani są do 
podpisania umowy o dofinansowanie. Część mieszkań-
ców już wymieniła piece i złożyła dokumenty konieczne 
do wypłaty dofinansowania, kolejnym etapem jest prze-
prowadzenie u nich kontroli przez pracowników Gmi-
ny. Przypomnijmy, że Gmina Gnojnik jako największy 
beneficjent w woj. m ałopolskim i lider projektów eko-
logicznych w partnerstwie z gminami (Borzęcin, Za-
kliczyn, Szczucin, Wietrzychowice, Szczurowa, Dębno 
i Czchów) przyczynia się do likwidacji niskiej emisji 
(smogu). Wymiana źródła ciepła w domach indywidu-

Modernizacja dróg gminnych od początku stanowiła 
priorytet aktualnych władz gminy, które nie szczędziły 
pieniędzy na remonty. Z pomocą środków zewnętrz-
nych rokrocznie udawało się naprawić stan kilkunastu 
kilometrów dróg. Również w bieżącym roku maszyny 
budowlane stanowią nieodłączny element krajobrazu na-
szej Gminy. Dzięki środkom z budżetu gminy (w tym 
środkom wiejskim) w okresie od lutego do sierpnia 2018 
roku przeprowadzono prace modernizacyjne na nastę-
pujących drogach: Biesiadki – Koło cmentarza w stronę 
Żerkowa, Ścieżki-Dzioły; Gnojnik – Na Krasną, Niziny, 
Uwrocie, Działki; Gosprzydowa – Starodroże, Za DPS, 
Osicze-Siciny, Nad plebanię; Lewniowa – Granice lew-
niowskie koło krzyża, Działki Osicze, Górna przepom-
pownia, Do cmentarza; Uszew – Na kompleks Orlik, 
Koło przystanku, Tamta strona. Łączna kwota remontów 
wyniosła blisko 440 tys. zł.

Już wkrótce rozpoczną się remonty kolejnych dróg 

alnych możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania 
przez Gminę Gnojnik. Udział w dwóch partnerskich 
projektach ekologicznych – „Wymiana niskosprawnych 
źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybra-
nych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego 
i dąbrowskiego” oraz „Wymiana przestarzałych ko-
tłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem 
i biomasą (…)” – daje szansę zmiany źródła zasilania 
w 150 gospodarstwach domowych z terenu naszej gmi-
ny, a w obu projektach u wszystkich gmin partnerskich 
to 1336 „kopciuchów” mniej. Budżety wszystkich gmin 
biorących udział w obydwu projektach zasili dofinanso-
wanie w łącznej kwocie 14,5 mln zł.

Joanna Kopeć
Urząd Gminy Gnojnik

Gmina likwiduje stare i niesprawne piece

Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii

Dużo się dzieje w drogownictwie

Gmina Gnojnik otrzymała dotację w wysokości po-
nad 1 mln zł z przeznaczeniem na montaż instalacji OZE 
w 58 gospodarstwach domowych oraz 5 budynkach uży-
teczności publicznej. Na terenie gminy będą budowane 
takie instalacje OZE jak: instalacje fotowoltaiczne, kolek-
tory słoneczne, powietrzne pompy ciepła i kotły opalane 
biomasą w postaci pelletu. Dofinansowanie wynosi 60%.

Ale zacznijmy od początku. Montaż instalacji OZE 
w gospodarstwach domowych jest możliwy dzięki przy-
stąpieniu Gminy Gnojnik – razem z 40 innymi gminami 
z terenu województwa małopolskiego – do „Partnerskie-
go Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, które-
go liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt 
znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów 
wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Łączne dofinansowanie dla wszyst-
kich gmin wyniesie 36 mln zł.

Przypomnijmy, że spotkania informacyjne z miesz-
kańcami na temat szans uzyskania dofinansowania oraz 
sam nabór trwały w latach 2016-2017. Mieszkańcy, któ-
rzy wówczas zapisali się na listy podstawowe oraz pod-
pisali umowy przeprowadzenia audytu zostali zakwalifi-
kowani do projektu montażu instalacji OZE.

Aktualnie trwa proces podpisywania umów udziału 
w projekcie przez zainteresowanych. Bliższe informacje 
na temat projektu uzyskać można w Urzędzie Gminy 
w Gnojniku – I piętro, pokój nr 12, tel. 14 68 69 600 
wew. 27.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

– tym razem współfinansowane ze środków rządowych. 
Wójt gminy Gnojnik jeszcze w lipcu odebrał z rąk wice-
wojewody małopolskiego Józefa Gawrona promesę na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, opiewającą na 
kwotę 610 tys. zł. Remontu doczekają się odcinki dróg 
w Gnojniku (Nad Ośrodek i Stara Wieś), Gosprzydowej 
(Nagórze) i Uszwi (Na Śmietnisko). Zadanie realizo-
wane będzie po przeprowadzeniu procedury wyłaniania 
wykonawcy zadania.

Firma budowlana została już natomiast wybrana 
w związku z zamiarem modernizacji drogi gminnej 
Uszew – Zawada Uszewska. Na tę inwestycję Gmina 
pozyskała dotację z Rządowego Programu na rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W kwocie 1,5 mln 
zł znajduje się nie tylko odbudowa drogi gminnej, ale 
również modernizacja mostu i budowa chodnika. Trasa 
przeznaczona do remontu łączy dwie główne drogi – 
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Wakacyjny ruch w szkołach

mocy porozumienia z Starostwem Powiatowym, a jej 
łączny koszt wyniósł około 273 tys. zł.

Przypomnijmy, że w latach 2016-2017 dokonano 
modernizacji drogi powiatowej na około kilometro-
wym odcinku od mostu na Uszwicy w stronę Lipnicy 
Murowanej. Prace pochłonęły odpowiednio 4,5 mln zł 
(I etap) oraz 230 tys. zł (II etap) – łącznie ponad 4,5 mln 
zł, a środki pochodziły z budżetu Powiatu Brzeskiego 
i Gminy Gnojnik.

Katarzyna Chmielowska, Urząd Gminy Gnojnik

Brak zajęć w szkołach Gmina wykorzystuje na pra-
ce remontowe i modernizacyjne sal lekcyjnych. W bie-
żącym roku Gmina spełniła warunek zapewnienia 
szkołom szybkiego internetu o prędkości 100 Mb/s, co 
umożliwiło jej przystąpienie do projektu „Aktywna ta-
blica”.  Dzięki niemu wszystkie szkoły zakupiły tablice 
interaktywne za kwotę 87 500 zł. Udział gminy wyniósł 
20%. Największe braki w wyposażeniu sal lekcyjnych 
w ten nowoczesny sprzęt miała szkoła w Gnojniku. 
Aktywność dyrektor placówki Moniki Holik połączo-
na z życzliwością rodziców sprawiła, że od września 
w sześciu salach lekcyjnych będą się odbywały zaję-
cia z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Wkład 
Gminy (z programu „Aktywna tablica” oraz w ramach 
„Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych”) sprawił, 
że szkoła zakupiła pięć tablic interaktywnych. Cieszy 
fakt, że można liczyć na wsparcie i aktywność Rady 
Rodziców, która ze zbiórki złomu i makulatury ufun-
dowała jeden zestaw multimedialny. Przeprowadzono 
również gruntowny remont jednej z sal lekcyjnych, 
w której zostanie urządzona nowoczesna pracownia 
językowa. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 
blisko 30 tys. zł. Finansowy udział w wyposażeniu 
w pomoce dydaktyczne zadeklarowała Rada Rodziców. 
Od września szkoła będzie miała odnowioną również 
kuchnię i stołówkę.

W Gosprzydowej wymieniono przestarzałą pracow-
nię, zakupiono ławki i krzesełka do jednej z sal lekcyj-
nych. Łączny koszt to ponad 50 tys. zł. W Lewniowej 
wycyklinowano i pomalowano parkiet w 4 salach lek-
cyjnych za łączną kwotę 7 tys. zł. Pieniądze pochodziły 
z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego wsi Lew-
niowa. Poza tym odnowiono trzy sale lekcyjne oraz ko-
rytarz na pierwszym piętrze. Materiał został zakupiony 
ze środków budżetu szkoły, natomiast większość prac 
malarskich sponsorował Tadeusz Gnela.

W Uszwi jak co roku okres wakacyjny wykorzysta-
no, żeby dokonać bieżących napraw i odnowić kolejne 
sale lekcyjne, a także kuchnię szkolną. W Biesiadkach 
wymieniono oświetlenie w dwóch salach lekcyjnych, 
które rodzice we własnym zakresie pomalowali. Za-
kupiono meble dla klasy pierwszej i czwartej, a klasa 
ósma otrzymała nowe krzesełka i stoliki. W ramach 
programu „Aktywna tablica” Lewniowa zyskała 5 tablic 

interaktywnych, Gosprzydowa i Uszew po trzy, a Bie-
siadki dwie. Warto zauważyć, że Biesiadki są pierw-
szą szkołą w gminie Gnojnik, która ma wyposażone 
wszystkie sale w tablice interaktywne, łącznie ze świe-
tlicą i oddziałem przedszkolnym, co jest zasługą aktyw-
nie działającej na rzecz szkoły dyrektor Doroty Pałki. 
Tym samym wszystkie szkoły zrobiły znaczny postęp 
w dziedzinie wprowadzania Technologii Informacyj-
no-Komunikacyjnej (TIK) – jednego z głównych zało-
żeń podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jej 
kolejnym elementem będzie cykl szkoleń dla nauczy-
cieli ze szkół, które przystąpiły do programu „Progra-
mujeMY tarnowski”. Uczniowie, którzy zgłoszą się do 
udziału w informatycznych zajęciach (realizowanych 
po lekcjach) będą mieli możliwość budowania mini ro-
botów i ich programowania w oparciu o bardzo nowo-
czesny zestaw elementów wykonany na bazie klocków 
„Lego”. Kolejnym krokiem w obszarze informatyki 
jest wprowadzanie dzienników elektronicznych. Szkoły 
w Uszwi w Lewniowej i w Gnojniku zakończyły pro-
gram pilotażowy i zdecydowały wprowadzić tę formę 
ewidencji zajęć szkolnych na stałe. Zatem od września 
te trzy placówki rozpoczną proces stopniowego odcho-
dzenia od dzienników tradycyjnych.

W minionym roku szkolnym Gmina włączyła się do 
społecznej akcji mającej na celu uwrażliwienie na pro-
blemy jakości powietrza. W efekcie podjętych działań 
wszystkie przedszkola, funkcjonujące na terenie gminy 
otrzymają w najbliższym czasie, w wyniku podpisanej 
umowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, 
oczyszczacze powietrza. Poprawią one zdecydowanie 
jakość powietrza w tych placówkach w nadchodzącym 
sezonie grzewczym.

Pozostaje życzyć wszystkim, którzy angażują się 
w prowadzanie placówek, by podjęte przez nich dzia-
łania przyniosły zamierzony efekt, a im samym dostar-
czały maksimum satysfakcji.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 
życzę uczniom, gronu pedagogicznemu oraz pracow-
nikom szkół wszelkiej pomyślności, energii do nauki 
i pracy oraz nade wszystko zdrowia, które pozwoli po-
dołać szkolnym i zawodowym obowiązkom.

Andrzej Stańczyk
Kierownik Referatu Oświaty 

w UG Gnojnik

krajową i powiatową oraz dwie miejscowości, posiada-
jące wspólną parafię, szkołę, bibliotekę i ośrodek zdro-
wia. Modernizacja trasy, jak również budowa chodnika 
w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Coraz bezpieczniejsze i estetyczniejsze staje się rów-
nież centrum Gosprzydowej. Dobiegły bowiem końca 
prace budowlane związane z realizacją kolejnego etapu 
odbudowy drogi powiatowej Gnojnik – Lipnica Muro-
wana. Kolejne metry ciągu pieszo-rowerowego powsta-
ły na odcinku 250 metrów. Inwestycję wykonywano na 
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Ku końcowi zmierzają prace projektowe związane 
z rozbudową sieci wod-kan w miejscowościach Gnojnik, 
Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew i Zawada Uszewska. 
Przedstawiciele firm projektowych odwiedzają ostatnich 
mieszkańców, przedstawiając na załącznikach mapo-
wych wstępny przebieg infrastruktury do uzgodnienia. 
Koszt realizacji prac projektowych i ziemnych zaplano-
wanych w dwóch projektach ekologicznych oszacowano 
na kwotę 21,4 mln zł, z czego 11,5 mln stanowić będą 
dotacje uzyskane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informa-
cji na temat realizacji projektów wodociągowo-kanali-
zacyjnych udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Gnoj-
niku – I piętro, pokój nr 12, tel. 14 68 69 600 wew. 27.

***
Do końca bieżącego roku wyznaczono termin zakoń-

czenia realizacji pierwszego etapu budowy obiektu wie-
lofunkcyjnego w Uszwi (przedszkole, świetlica, bibliote-
ka i czytelnia). Obecnie firma budowlana stawia ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy, po czym nastąpi 

zadaszanie budynku. Ciągle trwają starania o pozyskanie 
środków finansowych na realizację kolejnych etapów in-
westycji. Gmina już otrzymała pierwsze dofinansowanie, 
tj. dotację unijną w kwocie 1,3 mln zł z przeznaczeniem 
na budowę i wyposażenie części kulturalnej budynku. 
Całkowite koszty budowy obiektu oszacowane zostały 
na kwotę ok. 8,5 mln zł.

***
Ponad 116 tys. zł pozyskano na zadanie pod nazwą 

„Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żer-
kowie”, realizowane przez Ludowy Klub Sportowy 
„Wulkan” w Biesiadkach. W ramach projektu powstanie 
ogrodzone i odwodnione boisko asfaltowe o wymiarach 
35x15 m, wyposażone w bramki do piłki nożnej i ręcz-
nej, kosze do koszykówki, słupki z siatką do gry w siat-
kówkę, tenisa ziemnego, badmintona, jak również ławki 
parkowe oraz kosze na śmieci. Ponadto, wyplantowana 
i nasadzona krzewami zostanie przyległa skarpa. Zapla-
nowano również odwodnienie i ogrodzenie boiska. Sza-
cowany całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 120 
tys. zł, z czego około 95% stanowi dotacja pozyskana 
z Województwa Małopolskiego. W chwili obecnej trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy robót w formie zapy-
tania ofertowego.

Co słychać w gminie?

PSZOK do modernizacji
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów działa w gmi-

nie Gnojnik już od pięciu lat. Z roku na rok rośnie liczba 
osób, oddających odpady do PSZOKu, zlokalizowanego 
obecnie na terenie byłego SKRu w Gnojniku. Wzrost 
świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy 
jest wyraźny, co bardzo cieszy. Śmieci, zamiast do lasu 
czy do przydrożnego rowu, lądują w odpowiednich konte-
nerach, a później są w wywożone do właściwej utylizacji.

Gmina Gnojnik poczyniła już pierwszy ważny krok 
w kierunku modernizacji PSZOKu, skutecznie ubiegając 
się o  dofinansowanie z Województwa Małopolskiego 

na tę kolejną inwestycję proekologiczną. Przedsięwzię-
cie zostanie wsparta kwotą blisko 1,5 mln zł, przyznaną 
ze środków dostępnych w ramach 5 Osi priorytetowej 
Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.

Po podpisaniu umowy przekazania dotacji z Wojewódz-
twem Małopolskim Gmina Gnojnik przystąpi do czynno-
ści związanych z wyłonieniem wykonawcy inwestycji.

Katarzyna Chmielowska
Urząd Gminy Gnojnik
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