
WIEŚCI GMINNE

1

maj - czerwiecNr 3 (117) 15

ISSN 1232-9339

Nr 3 (117) 2015

maj - czerwiec

Gnojnickie uroczystości

Młodzieżowe sukcesy

Rodzinne pikniki

Ciekawe projekty

Co słychać w gminie?

czyt. str. 10-11



Biblioteczne świętowanie Biblioteczne świętowanie 

czyt. str. 8



WIEŚCI GMINNE

3

maj - czerwiecNr 3 (117) 15

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce świeżut-
ki nr „Wieści Gminnych”. Obfituje on w wiele intere-
sujących artykułów, bo i dużo działo się w naszej gmi-
nie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Szczególnie po-
mysłowe okazały się placówki oświatowe, organizu-
jąc szereg spotkań, pikników oraz wyjazdów dla dzie-
ci i młodzieży. Warto też wspomnieć o sukcesach na-
szej uzdolnionej młodzieży, która godnie reprezentowa-
ła nas na niwie tak edukacyjnej, jak i sportowej, tanecz-
nej czy teatralnej. Wiosenne miesiące to czas atrakcyj-
nych zajęć zaproponowanych przez biblioteki. Dla czy-
telników przygotowaliśmy lekcje biblioteczne, konkur-

Już po raz drugi w naszej gminie odbyła się uroczystość 
przyznania stypendiów Wójta Gminy Gnojnik. Podczas 
uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 czerw-
ca, wyróżnienia przyjęli najlepsi uczniowie szkół pod-
stawowych oraz gimnazjalnych. Docenieni zostali 
również sportowcy za swe dokonania w dziedzinie kul-
tury fizycznej. Nowością było przyznanie nagrody dla 
trenera szkolącego zawodników, którzy osiągnęli wy-
sokie wyniki sportowe. 
Stypendia to uhonorowanie osób, które cały rok cięż-
ko pracowały na najlepsze wyniki, nie bojąc się nowych 
wyzwań. Wyróżnienia zostały przyznane na podstawie 
uchwał podjętych przez Radę Gminy w Gnojniku we 
wrześniu 2013 r.
W tym roku do Urzędu Gminy Gnojnik wpłynęło 
10 wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Gnoj-
nik za wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkol-
nym 2014/2015 i 4 wnioski za osiągnięcia sportowe oraz 
3 wnioski dla trenerów szkolących zawodników. Pozy-
tywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Tury-
styki i Opieki Społecznej uzyskało łącznie 14 z nich. 
Na uroczystą sesję Rady Gminy zaproszono nagrodzo-
ne osoby, rodziców laureatów oraz dyrektorów placówek 
oświatowych. Po powitaniu gości przez przewodniczące-
go rady, stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyję-
ciu porządku obrad, przystąpiono do wręczenia laurów. 
Jako pierwszych do odbioru zaproszono najzdolniej-
szych uczniów poszczególnych szkół, których sylwet-
ki podobnie jak w roku ubiegłym przybliżali włoda-
rze placówek. Gratulacje i stypendia z rąk wójta oraz 

sy, łamigłówki i teatrzyk lalkowy. W ostatnim czasie 
świętowaliśmy również Dzień Dziecka. Mieliśmy też 
wspaniały jubileusz 800-lecia Gnojnika, który celebro-
waliśmy podczas dwudniowego święta gminy Gnojnik. 
Piszemy również o atrakcyjnej ofercie dla seniorów, na 
którą składają się warsztaty i zajęcia proponowane przez 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Glo-
bus”. Wiosenno-letni czas sprzyja organizowaniu ma-
jówek, pikników, wycieczek, które są doskonałą okazją 
do integracji naszej małej społeczności. A przed nami 
już niedługo ważne uroczystości, bowiem kolejne miej-
scowości w naszej gminie będą świętować 800 lat swe-
go istnienia. Jak zwykle zamieszczamy też stałą rubrykę 
Co słychać w gminie? Życzę przyjemnej lektury!

Z-ca red. nacz. Edyta Frejlich

Od redaktora

przewodniczącego rady odebrali: najlepsi uczniowie Gim-
nazjum w Gnojniku: Piotr Kowalczyk oraz Kacper Przy-
było, najlepsza uczennica Gimnazjum w Uszwi – Klau-
dia Warkocz, najlepsze uczennice Szkoły Podstawowej 
w Uszwi: Wiktoria Piekarz oraz Alicja Hosaniak, naj-
lepsza uczennica Szkoły Podstawowej w Biesiadkach – 
Julia Gnyla, najlepsze uczennice Szkoły Podstawowej 
w Gnojniku: Alina Zając oraz Natalia Malaga, najlepsza 
uczennica Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej – Wero-
nika Wójtowicz oraz najlepszy uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Lewniowej – Wojciech Konstanty.
Wszystkim stypendystom życzę wielu sukcesów i osią-
gnięć w dalszej nauce. 
Następnie nagrody wójta gminy odebrali najlepsi spor-
towcy 2014 roku: za wysokie wyniki w kategorii judo – 
Konrad Stanuszek, za wysokie wyniki w kategorii bie-
gi przełajowe – Katarzyna Serafin, dodatkową nagrodę 
przyznano zespołowi cheerleaders „Piratki”. Roztań-
czone laureatki pokazały gościom próbkę swoich moż-
liwości tanecznych, a ich występ nagrodzono gromkimi 
brawami. 
Jeszcze raz serdecznie gratuluję nagrodzonym sportow-
com. Życzę Wam kolejnych sukcesów oraz niegasnącej 
wiary we własne możliwości.
 Z kolei Drogim Rodzicom składam podziękowania za 
trud włożony w proces wychowawczy, za przekazywa-
nie wartości oraz wiedzę i doświadczenie życiowe, dzię-
ki którym Państwa dzieci mogą się rozwijać i z odwagą 
podejmować kolejne wyzwania.
Końcowy akcent uroczystej części sesji stanowiło wrę-
czenie nagrody dla trenera szkolącego zawodników osią-
gających wysokie wyniki we współzawodnictwie woje-
wódzkim i krajowym. To niezwykłe wyróżnienie po-
wędrowało do Małgorzaty Horosin – twórczyni, chore-
ografki i opiekunki zespołu „Piratki”. 
Pragnę serdecznie podziękować dyrektorom szkół z tere-
nu gminy, a także członkom Komisji Oświatowej za za-
angażowanie w proces wyłaniania laureatów. 
Głęboko wierzę w to, że również w przyszłym roku bę-
dziemy mogli świętować przyznanie nagród we wszyst-
kich trzech kategoriach. 

Sławomir Paterek 
Wójt Gminy Gnojnik

Ambitni i pracowici
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W roku szkolnym 2014/2015 szcze-
gólnymi osiągnięciami może po-
chwalić się Piotr Kowalczyk, uczeń 
Publicznego Gimnazjum im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku.
Piotr wziął udział w konkursach zor-
ganizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie z trzech przed-
miotów: chemii, matematyki i geogra-
fii. Do etapu rejonowego przeszedł ze 
wszystkich przedmiotów. Do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikował się 
z matematyki. W efekcie końcowym 
został finalistą Małopolskiego Kon-
kursu Matematycznego.
Udział w takich konkursach pozwolił 
mu na rozwijanie zainteresowań, po-
budzał do poznawania świata, moty-

19 maja 2015 r. wczesnym rankiem starszaki (dzieci 5-6 
letnie) z Publicznego Przedszkola w Uszwi wyruszyły na 
wycieczkę do DinoZatorlandu. Dzień okazał się wspa-
niały. Słońce towarzyszyło nam przez cały czas zwiedza-
nia kompleksu parków Zatorland. 
Jako pierwszy zwiedziliśmy największy w Polsce Park 
Ruchomych Dinozaurów. Dzieci stanęły oko w oko 
z prehistorycznymi gadami w skali 1:1, które porusza-
ły się i wydawały dźwięki. Przewodniczka przybliżyła 
nam niektóre fakty dotyczące życia i hipotezy wyginię-
cia dinozaurów. Kolejnym wspaniałym miejscem, któ-
re zwiedziły dzieci, był Park Mitologii zlokalizowany na 
malowniczym stawie. Zwiedza się go płynąc gondolą lub 
spacerując pomostami, ponieważ niemal wszystkie figu-
ry umieszczone są na tafli wody. 
Dzieci miały możliwość zobaczyć mrówkę, osę, pasikonika 

Wypatrując T.Rexa Taaakie ma zęby!

Mamy finalistę!

Z wizytą u dinozaurów

wował do nauki, dawał satysfakcję, a także możliwość 
rywalizacji z najlepszymi.
Na sukcesy Piotra składają się: systematyczna praca, 

czas wolny poświęcony na zapoznanie 
z nową literaturą oraz rozwiązywanie 
niezliczonych zadań o podwyższonym 
stopniu trudności.
Piotr uczestniczył także w Powiato-
wym Konkursie Matematycznym o ty-
tuł „Mistrza Matematyki Powiatu Brze-
skiego” zorganizowanym przez ZSP 
nr 1 w Brzesku. Konkurs obejmował 
dwa etapy. W etapie szkolnym zmierzył 
się z testem wyboru. Etap finałowy pole-
gał na rozwiązaniu sześciu zadań otwar-
tych, wymagających logicznego myśle-
nia. Wśród 48 uczestników Piotr znalazł 
się na 6 miejscu.
Naszemu uczniowi gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów na kolejnych 
szczeblach edukacji.

Jolanta Kantek

i inne stworzenia tego gatunku, które są „ludzkich” roz-
miarów w Parku Owadów. Spotkały się też z Królew-
ną Śnieżką, Brzydkim Kaczątkiem czy Kotem w Bu-
tach w Parku Bajek i Stworzeń Wodnych. Dużo wrażeń 
dostarczył naszym przedszkolakom dom odwrócony do 
góry nogami, oraz seans filmowy w kinie 5D. W cen-
trum kompleksu parków znajduje się lunapark z samo-
chodzikami, karuzelami, kolejkami i wspaniałym placem 
zabaw. Dzieci mogły do woli korzystać z tych atrakcji, 
co dostarczyło im wielu niezapomnianych wrażeń. 
Wycieczka okazała się bardzo udana. Maluchy zmęczo-
ne, ale szczęśliwe wracały do domu. W autokarach dzie-
liły się wrażeniami i pokazywały zakupione pamiątki. 
Wszystkie zgodnie stwierdziły, że chętnie pojechałyby 
jeszcze raz.                          

Małgorzata Jarosz
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Marzenia zaklęte w bańkach 

Życzenia od społeczności szkolnej

Szkoła w Gosprzydowej mówi NIE niskiej emisji

Rodzinne świętowanie

Niska emisja (NE) to zanieczyszczenie powietrza wydo-
bywające się z kominów i rur wydechowych znajdują-
cych się na wysokości nie większej niż 40 metrów. Sub-
stancje, które dostaną się w ten sposób do atmosfery nie 
są przenoszone z wiatrem na duże odległości, tylko bez-
pośrednio zagrażają osobom, które je wyprodukowały. 
Główne źródła NE to prywatne domy i ruch samochodo-
wy. Ten problem dotyczy głównie miast, ale każdy kto 
wieczorem w sezonie grzewczym spacerował po drogach 
gminy Gnojnik miał do czynienia z gryzącym dymem. 
Uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Gosprzydowej nie jest obojętny stan powietrza, 
którym oddychają. Dlatego wzięli udział w ogólnopol-
skiej akcji i konkursie „Nie dla Niskiej Emisji, czyli 
czy wiesz czym oddychasz” organizowanym przez Biu-
ro Projektu PTH „Technika” z Gliwic i dofinansowa-
nym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Nasi uczniowie zorga-
nizowali akcję informacyjną oraz z pomocą pracownika 
gminy przeprowadzili ankiety wśród mieszkańców. Ce-
lem ich działań było uświadomienie społeczności gminy 

Nie można wyobrazić sobie lepszego miejsca na Święto-
wanie Dnia Mamy, Taty i Dziecka niż szkoła.
Pierwszego czerwca, w Dniu Dziecka, rodzice, dzieci i na-
uczyciele spotkali się na uroczystej akademii, aby wyra-
zić to, o czym zdarza się na co dzień zapominać – wielkiej 
sile miłości łączącej rodzinę. Spotkanie to było połączone 
ze Świętem Szkoły, ponieważ od wielu lat nasza placów-
ka organizuje okolicznościowe uroczystości, które integru-
ją pokolenia i społeczność lokalną. Tym samym szkoła sta-
je się bardzo ważnym miejscem, gdzie promuje się war-
tość rodziny.
Program artystyczny przygotowany przez najmłodszych 
uczniów pod kierunkiem wychowawczyń spotkał się z en-
tuzjastycznym przyjęciem u widzów. Nie mniej emocji 
wzbudził quiz, który sprawdzał czy dzieci i rodzice wie-
dzą o sobie wszystko. Pytania o bohaterkę serialu Violettę, 
piłkarzy i ich kluby a nawet o najnowsze modele Xbox nie 
sprawiły rodzicom żadnych trudności. Gorzej było dzie-
ciom odgadnąć, jaki kolor oczu ma mama lub jakie ciasto 
jest jej popisowym. To nic, że nie wszystkie odpowiedzi 
były poprawne! Ważne, że zabawa była świetna!
Po turniejowych zmaganiach rodzice zostali podjęci kawą 
i ciastem a na dzieci czekały już atrakcje przygotowane 
przez grupę animacyjną „Family Fun”, która bawiła prze-
bojami, zabawami i konkursami. Gwoździem programu był 
pokaz baniek mydlanych, które przybierając różne kształ-
ty, wędrowały wysoko w niebo niczym dziecięce marze-
nia, lekkie i tęczowe.
Bez cienia przesady można powiedzieć, że wspólne święto-
wanie to doskonały i udany pomysł. Takie chwile wspólnej 

Gnojnik, że, spalając śmieci lub węgiel złej jakości, pro-
dukują zanieczyszczenia, które potem sami wdychają. 
A przecież, żeby ograniczyć niską emisję, wystarczy kil-
ka prostych działań: nie spalajmy śmieci w domowych 
piecach, palmy wysokokalorycznym, niezanieczyszczo-
nym węglem, starajmy się jeździć ekonomicznie samo-
chodem. Te działania spowodują nie tylko redukcję emi-
sji zanieczyszczeń powietrza, ale również ograniczenie 
wydatków na opał i paliwo. 
Po zakończonej akcji informacyjnej i zebraniu ankiet 
uczniowie przystąpili do ich analizy. Okazało się, że 
mieszkańcy gminy Gnojnik dużo wiedzą na temat ni-
skiej emisji, ale chętnie dowiedzieliby się więcej. Ankie-
towani znali zalety pozyskiwania energii z odnawialnych 
źródeł, chcieliby je stosować w swoich domach. Niemal 
wszyscy wiedzieli, że jakość powietrza ma ogromny 
wpływ na nasze zdrowie, a nawet życie.  
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Gosprzydowej za swoje działania dostali 
nagrody, ale miejmy nadzieje, że największą korzyścią 
z konkursu będzie czystsze powietrze!

Monika Wiśniowska

zabawy i radości na długo pozostaną w pamięci dzieci 
i rodziców.                     Małgorzata Jarosińska-Dubiel
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Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych uczniowie z naszej 
gminy brali udział w zawodach sportowych w roku 
szkolnym 2014/2015. Zarówno młodsi, jak i starsi mogli 
wykazać się w różnych dyscyplinach.
We wrześniu odbyły się inaugurujące sezon zawo-
dy w biegach przełajowych. Przeprowadzone zostały 
w trzech kategoriach wiekowych – wśród klas IV, V i VI, 
osobno dla dziewcząt i chłopców. Każda ze szkół miała 
w swoich szeregach zwycięzców, którzy równie dobrze 
zaprezentowali się w zawodach na szczeblu powiatowym.
Nie mogło również 
zabraknąć rywaliza-
cji na hali. Turniej 
piłki nożnej szkół 
podstawowych wy-
grała Szkoła z Lew-
niowej, której druży-
na dzielnie walczy-
ła od samego począt-
ku. W szkołach gim-
nazjalnych zaś prym 
wiedl i uczniowie 
z Gnojnika. 
Zmagania gimna-
zjalistów pod koszem rów-
nież zakończyły się zwycię-
stwami drużyn z Gnojnika. 
Dzięki temu reprezentowały 
one gminę na szczeblu po-
wiatowym, gdzie uplasowa-
ły się na 2 miejscu.
Szkoły podstawowe rozegra-
ły mecze w dwóch termi-
nach. Walka pomiędzy dru-
żynami była bardzo zacięta. W kategorii dziewcząt, jak 
i chłopców zwyciężyły drużyny z Lewniowej. 
W siatkówce nie miała sobie równych drużyna chłop-
ców z Gimnazjum z Uszwi, a w kategorii szkół podsta-
wowych – dziewczęta z Gnojnika i chłopcy z Lewniowej. 
Turniej piłki ręcznej szkół podstawowych zakończył się 
zwycięstwem drużyn z Gnojnika. W kategorii gimna-
zjów mistrzami zostali zawodnicy z Uszwi, a mistrzy-
niami dziewczęta z Gnojnika.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych szta-
fetę wszyscy zgodnie uznali za udaną. Zawody rozpoczę-
ły dziewczęta biegiem na 800 metrów. Sprawnie i sku-
tecznie zmierzyły się z wyznaczoną trasą. Najlepszy wy-
nik osiągnęła drużyna z PSP w Lewniowej.
Następnie do walki stanęli chłopcy, pokonując tę samą 
trasę. Rywalizacja odbywała się na wysokim poziomie. 
Uczestnicy pełni zaangażowania walczyli do końca. 
Pierwsze miejsce wywalczył team z Gnojnika.
7 maja w Gosprzydowej odbyły się Gminne Zawody 
Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym. 
W turnieju wzięło udział pięć sześcioosobowych drużyn.
Każdy z uczestników starał się jak najlepiej wypaść 
w czterech konkurencjach: biegu na 60 m ze startu 

Sportowcy na schwał niskiego, rzutu piłką palantową na odległość, skoku 
w dal na odległość, biegu na 600 metrów (dziewczęta) 
oraz 1000 metrów (chłopcy). Wśród dziewcząt sukces 
odniosła drużyna gospodarzy, wśród chłopców znowu 
niepokonany był Gnojnik. 
Piłka nożna to sport narodowy, więc i w naszej gminie 
nie mogło go zabraknąć. Przecież każdy piłkarz zaczy-
nał gdzieś swoją przygodę z piłką. Dlatego też ostatnimi 
zawodami tego roku były turnieje piłki nożnej na Orli-
ku w Uszwi. 
U nas również nie brakuje utalentowanych uczniów, co 
potwierdziło majowe widowisko. Mogliśmy zobaczyć, 
jak determinacja i chęć wygranej, przekłada się na wy-

niki oraz sposób gry. Pierw-
szy dzień należał do gimna-
zjalistów. Drużyny z Uszwi 
i Gnojnika dzielnie walczyły 
o puchar Wójta Gminy Gnoj-
nik. Chłopcy prezentowa-
li wysoki poziom gry, dzięki 
czemu oglądanie turnieju wy-
wołało wiele emocji. Ostatecz-
nie spotkanie zakończyło się 

wynikiem 3:2 dla PG 
Gnojnik. 
Kolejny dzień to suk-
ces Szkoły Podsta-
wowej w Lewniowej. 
Pięć drużyn reprezen-
tujących PSP w naszej 
gminie rozegrało me-
cze systemem każdy 
z każdym. Zawodni-
cy dzielnie walczyli do 
końca, nie zapominając 
o zasadach fair play.
Wyniki przedstawiły 

się następująco: I miejsce – PSP w Lewniowej, II – PSP 
w Biesiadkach, III – PSP w Gosprzydowej, IV – PSP 
w Gnojniku, V – PSP w Uszwi. 
Ponadto przyznano medale indywidualne dla najlepszych 
strzelców. Na miano to zasłużyli ex aequo Eliasz Kornaś 
z Biesiadek i Dawid Cecuga z Lewniowej.
Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk wójta gminy Gnojnik 
oraz dyrektorów szkół w Uszwi.
Po zaciętej walce o najlepsze wyniki należy się rów-
nież czas na odpoczynek oraz świętowanie zwycięstw.  
„Dzień Młodego Sportowca” to inicjatywa, która wy-
płynęła z Urzędu Gminy Gnojnik. Była to plenerowa in-
tegracja uczniów ze wszystkich szkół, w czasie której 
uczestnicy zawodów miło spędzili czas w swoim gro-
nie. Uczniom również spodobał się ten pomysł. Roze-
grano wówczas ostatnie gminne zawody sportowe, gdzie 
oprócz zdrowej rywalizacji był również czas na wspólne 
grillowanie.
Urząd Gminy Gnojnik serdecznie dziękuje dyrektorom 
szkół i nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc 
i zaangażowanie w organizację oraz uczniom za aktywny 
udział w turniejach.                                

Joanna Klecka
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„Rodzina + Ruch = Radość” to hasło tegorocznego Dnia 
Dziecka, którego organizatorem było Stowarzyszenie 
„Gnojnik mam na myśli”. I bez wątpienia te dzieci, któ-
re wraz z rodzinami przybyły do gnojnickiego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego w piękną słoneczną niedzie-
lę 7 czerwca zaznały tak ruchu, jak i radości. O niezapo-
mniane przeżycia zadbała grupa animatorów, która przez 
kilka godzin prowadziła konkursy, malowała dziecięce 
buzie, tworzyła gigantyczne bańki mydlane i serwowa-
ła muzyczne hity. Uwagę i tłumy dzieci przyciągała rów-
nież ogromna zjeżdżalnia i pokaźnych rozmiarów su-
chy basen z kulkami. Na scenie wystąpili zespół „Fanta-
zja” oraz laureaci konkursu przedszkolnego „Teatr Ma-
łego Aktora”: Katarzyna Kądziołka, Amelia Góra, Wik-
tor Bakalarz, Hanna Marcinek, Anna Migda i Emilia Fi-
trzyk. Organizatorzy zadbali też o ucztę dla podniebie-
nia, zapraszając wszystkich na ciastka, soczki i grillowa-
ne kiełbaski, od których uginały się stoły w altanie, (jest 
ona również owocem prac stowarzyszenia).
Wszystkie atrakcje oraz poczęstunek były dla uczestni-
ków dostępne bezpłatnie. 

Dziecięce radości

Przerwa między atrakcjami

Może ktoś się jeszcze zmieści…

Zdejmij, co ci niepotrzebne…

Rodzinna integracja

Punktem kulminacyjnym imprezy było rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego pt. „Moja rodzina kocha sport”. 
Z przeszło trzydziestu prac, które zgłoszono do konkur-
su, jury z trudem wyłoniło najlepsze. Prace były oce-
niane w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, 
kl. 1-3 i kl. 4-6 szkoły podstawowej). Nagrodzeni zo-
stali wszyscy uczestnicy, a oto nazwiska zwycięzców – 
w kat. przedszkola: I – Jakub Kozdrój, II – Bartosz Pa-
sek, III – Magdalena Zapiór; w kat. kl. 1-3: I – Antonina 
Marcinek, II – Klaudia Konstanty, III – Ewelina Boczek; 
w kat. kl. IV-VI: I – Paulina Migrała, II – Roksana Ko-
peć, III – Alicja Hosaniak.
Śmiech dzieci przekonał organizatorów, że warto po-
dejmować wszelkie starania, by były szczęśliwe. A fre-
kwencja, która przerosła najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów, dowiodła, że organizacja Dnia Dziecka 
w gnojnickim parku była trafionym pomysłem.
Organizator wydarzenia: Stowarzyszenie „Gnojnik mam 
na myśli”.
Współorganizatorzy: Centrum Kultury w Gnojniku, Sta-
rostwo Powiatowe w Brzesku.

Ewelina Bednarowska
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Warto wybrać bibliotekę 
Drodzy Czytelnicy, za nami kolejny maj. Jak wiado-
mo, jest to miesiąc zarówno wytężonej pracy biblio-
tek, ale jednocześnie ich świętowania. W obecnym 
roku już po raz dwunasty obchodzony był Ogólnopol-
ski Tydzień Bibliotek. Tym razem jego hasło przewod-
nie brzmiało: Wybieram bibliotekę. Dało ono możli-
wość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że bi-
blioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i eduka-
cji nie tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną. 
Od 8 do 15 maja biblioteki, jak Polska długa i szeroka, 
przygotowały dla czytelników bogatą ofertę kulturalną. 
I nasze gminne placówki nie pozostały w tyle, organi-
zując szereg spotkań, lekcji bibliotecznych, akcje gło-
śnego czytania oraz konkurs literacki i inne atrakcje. 
Z zaproszenia do udziału w tych interesujących wyda-
rzeniach skorzystały przede wszystkim przedszkolaki 
oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Pod-
czas wizyt w bibliotekach dowiedzieli się oni, jak wy-
gląda droga książki od jej powstania do czasu, gdy tra-
fi na półkę, jakie zbiory posiadają nasze placówki, a tak-
że co należy zrobić, aby znaleźć się w gronie czytelni-
ków. Dzieci zwiedzały również pomieszczenia w na-
szych książnicach, oglądały bajeczki i uczyły się ko-
rzystać z katalogów kartkowych. Na koniec ochotni-
kom założono karty i wypożyczono pierwsze książ-
ki. 14 maja na nasze zaproszenie do przedszkolaczków 
w Gnojniku, w Uszwi i w Biesiadkach przybyli akto-
rzy z Teatru Lalek „Bajka”. Przygotowali oni specjal-
ny spektakl pt. „Kocmołuszek”. Celem bajki było pro-
mowanie zdrowego odżywiania się oraz higieny wła-
snej i otoczenia. Na scenie pojawili się: Książę i Księżna 
Brudasowie, ich syn – Kocmołuszek, córka – Anemicz-
ka, Medyk, Służący, Ogrodniczka, Królewna Śnieżka, 
Brud – Czarodziej, Anemia, Próchnica, Mikroby, Wi-
taminy, Mydło, Grzebień, Gąbka, Owoce i Warzywa. 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, że… lew-
niowianie co roku tak pięknie lato witają. Tego roku 
impreza plenerowa w naszej wsi odbyła się dokładnie 
w pierwszy dzień kalendarzowego lata, czyli 21 czerwca. 

Atrakcje biblioteczne miały miejsce nie tylko podczas 
obchodzonego tygodnia, ale w także ciągu całego mie-
siąca. Można śmiało rzec, że święto bibliotek przecią-
gnęło się w naszej gminie na kolejny miesiąc. Biblio-
teka w Biesiadkach włączyła się do programu pod ha-
słem „Cała Polska czyta w bibliotekach”. W dniach 2-3 
czerwca odbyły się tam akcje głośnego czytania, w któ-
rej wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Bie-
siadkach, czytając wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tu-
wima. Spotkaniom towarzyszyły gry oraz zabawy zwią-
zane z książką. Również w czerwcu nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu literackiego na najpiękniejsze życzenia 
dla mamy, ogłoszonego przez nasze biblioteki. Na kon-
kurs wpłynęło 20 prac. W kategorii szkół podstawowych 
przyznano trzy miejsca:
I – Dawidowi Zającowi z Biesiadek, II – Agniesz-
ce Myrlak z Biesiadek, III – Sandrze Zelek z Zawa-
dy Uszewskiej oraz dwa wyróżnienia: Annie Rzońcy 
z Uszwi i Wiktorii Gnyli z Biesiadek.
W kategorii gimnazjów nagrodę przyznano Monice 
Kozdrój z Biesiadek. Jury przyznało również dwie na-
grody specjalne: Aleksandrze Strzesak z Biesiadek 
oraz Angelice Golec z Gnojnika.
Zwycięzcy otrzymali książki, a pozostali uczestnicy 
drobne nagrody rzeczowe. 
Drodzy Czytelnicy, zapewniamy Was, że biblioteka to 
nie tylko placówka, gdzie wypożyczamy książki, czaso-
pisma i udostępniamy Internet. Ma tutaj także miejsce, 
wiele ciekawych wydarzeń, do udziału w których zapra-
szamy przez cały rok. 
 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku, który zawsze 
chętnie wspiera finansowo rozwój dzieci i młodzieży 
z naszej gminy    Edyta Frejlich

Mimo że pogoda w tym dniu usilnie płatała figle a sło-
neczko było przeganiane deszczowymi chmurami, na 
ustach wszystkich przybyłych gościły szerokie uśmie-
chy. Sprawiły to dzieci z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Lewniowej, które na scenie wyśpiewywały pio-
senki jak prawdziwe muzyczne gwiazdy. Dopiero po ich 
występie z wędrujących po niebie od dłuższego czasu 
ciemnych chmur polały się strugi deszczu. Jednak nie 
przeszkodziło to miłośnikom lata w kontynuowaniu za-
bawy a deszcz, jakby widząc, że nie wygra, po chwili 
ustał. Widzowie mogli jeszcze obejrzeć koncert gitaro-
wy dzieci pobierających naukę gry w świetlicy wiejskiej. 
I tu niektórzy poczuli się jak na prawdziwej Eurowizji. 
Wszystkie występy przeplatane były licznymi konkursa-
mi, które sprawiały uczestnikom niemało frajdy. Na za-
kończenie odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Organi-
zatorami tegorocznego „Powitania lata” była Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Lewniowej, Ochotnicza Straż Po-
żarna i świetlica wiejska.            

Bogumiła Sacha

Witamy lato
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I to i owo z Figlarzami i Dworzanami
21 maja o godzinie 17.00 salonik poetycki w Centrum 
Kultury w Gnojniku był szczególnie wypełniony wspa-
niałymi gośćmi. Ta comiesięczna impreza kulturalna cie-
szy się wielką popularnością. Spotkania Czwartkowe na 
stale wpisały się w kalendarz imprez organizowanych 
w całej gminie. Cóż więc dodać – organizatorzy: Cen-
trum Kultury, a także biblioteka w Gnojniku dbają o do-
brą zabawę i zastrzyk pozytywnych wrażeń. Tym ra-
zem spotkanie zostało połączone z bardzo ważnymi ob-
chodami, jakimi są 800-lecia Gnojnika, Gosprzydowej 
i Lewniowej. W ramach tych uroczystości zostały zorga-

nizowane różnego rodzaju konkursy m.in. na pocztów-
kę z wiosek oraz konkurs plastyczny pt. ,,Uroki mojej 
miejscowości”. Laureaci konkursów otrzymali upominki 
z rąk wójta gminy Gnojnik oraz dyrektor Centrum Kul-
tury. Zwycięzcom i autorom wszystkich prac serdecz-
nie gratulujemy. Zgodnie z zapowiedzią, ten wyjątkowy 
majowy wieczór dedykowany został rodzicom i ich po-
ciechom. Na deskach sceny goście mogli obejrzeć naj-
nowsze wersje baśni, dzięki grupom teatralnym z Gnoj-
nika, Lewniowej oraz Uszwi. Młodzi aktorzy zaprezen-
towali inscenizacje baśni: ,,Słowik”, ,,Śpiąca królew-
na”, a także ,,Babcia opowie ci bajkę”. Rodzice z wielką 
dumą wpatrywali się w swoje pociechy. Wszystkie trzy 
zespoły swoim występom poświęciły sporo pracy i wy-
siłku. Duże brawa należą się reżyserom tych wspania-

łych sztuk – Helenie Święch, Bogumile Sacha i Lucy-
nie Wnęk – uczącym młode pokolenie przede wszyst-
kim, jak dobrze zagrać daną rolę, jednocześnie mając 
przy tym dawkę pozytywnej energii. W baśni pt. ,,Sło-
wik” zaprezentowała się grupa teatralna ,,Dworzanie” ze 
świetlicy wiejskiej w Gojniku w składzie: Mateusz Si-
kora, Krzysztof Święch, Karol Karaś, Klaudiusz Ruszaj, 
Kacper Karaś, Rozalia Klęk, Magdalena Zając, Magda-
lena Łakoma i Roksana Kopeć. Gwiazdy estrady ,,I to 
i owo” z Lewniowej to: Michał Gnela, Szymon Wąs, 
Magdalena Gagatek, Aleksandra Gagatek, Milena Zelek, 

Julia Zelek, Patryk Wójtowicz, Jakub Konstanty, Mag-
dalena Cieśla, Karolina Niedziocha, Klaudia Niedzio-
cha, Kacper Adamik, Wiktoria Dominik i Michał Mali-
nowski.Talenty sceniczne z Uszwi ,,Figlarze” to: Kinga 
Rams, Aleksandra Jagielska, Daniel Tasior, Sabrina Ko-
walczyk, Joanna Chmielarz, Paulina Konstanty, Emilia 
Malaga, Karolina Kudzia i Anna Rzońca. Zadowolenie 
i promienne uśmiechy nie schodziły z twarzy młodych 
aktorów. Dopracowane scenariusze, dworskie stroje oraz 
perfekcyjnie odegrane role zachwyciły całą publiczność.
Trzeba przyznać, że nie jeden zawodowy aktor mógłby 
pozazdrościć im profesjonalizmu oraz śmiałości. Między 
baśniami przy drobnym poczęstunku był czas na rozmo-
wy do późnych godzin.

Monika Kornaś

FiglarzeI to i owo

Niezawodna widownia Spotkań CzwartkowychDworzanie
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Lokalną tradycją jest świętowanie na początku lata Dni 
Gminy Gnojnik. Impreza ta ma swoje stałe punkty, 
na które warto czekać cały rok. W tym roku wydarze-
nie to zostało połączone z obchodami 800-lecia Gnoj-
nika. Pierwsza wakacyjna sobota, jak co roku, poświę-
cona była zmaganiom humorystyczno-sportowym. Jed-
nocześnie na hali sportowej gnojnickiego Gimnazjum 
oraz na murawie tutejsze-
go stadionu miały miejsce 
niecodzienne rozgrywki. 
Siatkarskie „Sport-show”, 
przygotowane przez Sto-
warzyszenie „Gnojnik 
mam na myśli” zgromadzi-
ło na widowni strefy kibi-
ca godne Ligi Światowej. 
Do boju stanęło 6 drużyn: 
nauczycieli, młodzieży, 
służby zdrowia, samorzą-
dowców, rady sołeckiej 
i organiza-
cji pozarzą-
dowych. Ze-
społy podzie-
lono na dwie 
grupy, wśród 
których bez-
konkurencyj-
ne okazały się 
drużyny sa-
morządowców 
oraz rady so-
łeckiej i to one 
właśnie rozegra-
ły zacięty finał. Zarówno na 
boisku, jak i w strefie kibica rów-
nych sobie nie miała grupa re-
prezentująca radę sołecką, które 
odebrały z rąk organizatorów za-
proszenie na kolację oraz gigan-
tyczny kosz słodyczy. 
Na stadionie zaś rozgrywano me-
cze piłki nożnej. Spo-
śród trzech drużyn, któ-
re zapewniły publicz-
ności niezapomniane 
emocje, najlepszą oka-
zał się LKS „Pagen” 
Gnojnik, zapewniając 
sobie zwycięstwo dwo-
ma wygranymi mecza-
mi. Zaraz po zakończe-
niu widowiska futbolo-
wego na murawę wbie-
gły zespoły reprezen-
tujące przysiółki Gnoj-
nika, grupa „Młodych 

8 wieków Gnojnika
Tytanów” i przedstawiciele Centrum Kultury, aby rywa-
lizować w „Spartakiadzie na wesoło”. Slalom z jajkiem 
na łyżce, kalambury, rzut papierowym samolotem do 
koła oraz sztafeta to konkurencje, w których trzeba było 
zdobyć jak najwięcej punktów, by pokonać rywali. Nie-
dosięgłym zwycięzcą okazała się drużyna „Nowa Wieś 
– Działki”, wygrywając prawie wszystkie konkurencje.

Po sportowych emo-
cjach widownia prze-
niosła się przed scenę 
gnojnickiego amfite-
atru. Tam bowiem roz-
począł się festiwal mu-
zyki tanecznej. Popi-
sy zaproszonych zespo-
łów skutecznie ściągnę-
ły mieszkańców gminy 
do gnojnickiego parku, 
gdzie następnie roztań-
czoną publiką zajął się 

profesjonalny didżej. Bawił on dyskotekowiczów 
znanymi rytmami do godz. 2.00. 
Drugiego dnia serce Gnojnika przeistoczyło się 
w średniowieczną wioskę, a to za sprawą ryce-
rzy w zbrojach i barwnie odzianych dam, którzy 
– zajęci pracą i jakby niechcący – przypomina-
li urodę dawno minionych stuleci. I jak na wieki 
średnie przystało, niedzielne obchody rozpoczę-

ły się od mszy 
św. w koście-
le parafialnym 
pw. św. Mar-
cina w Gnoj-
niku. Następ-
nie korowód, 
w którym dało 
się zauważyć 
g n o j n i c k i c h 
a k t y w i s t ó w 
i spo łeczni-
ków, przedsta-
wicieli samo-
rządu, oświaty 
i kultury, prze-
maszerował do 

centrum rekreacyjno-spor-
towego. Dostojny acz we-
soły orszak raźną melodią 
prowadziła orkiestra dęta 
na czele z kapelmistrzem 
Wiesławem Porwiszem. 
Następnie gości powitały 
Dyrektor Centrum Kultu-
ry w Gnojniku Ewa Świe-
czek i sołtys wsi Anna Sto-
larczyk, po czym wręczyły 
wyróżnienia dla zasłużo-
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nych mieszkańców. W tym ho-
norowym gronie znaleźli się: 
ks. Julian Osmola, ks. Marian 
Zapiór, Ewa Cierniak-Lambert, 
Stanisław Linca. Statuetkę 
otrzymał również Tadeusz 
Kowalczyk, autor dwóch nie-
zwykle cennych publikacji po-
święconych Gnojnikowi, który 
przedstawił też rys historyczny 

miejscowości. Wręczono rownież statuetki za zaangażo-
wanie w rozwój wsi i pracę społeczną oraz za wspar-
cie inicjatywy obchodów jubileuszu Gnojnika. Istotnym 
wydarzeniem upamiętniającym uroczystość było odsło-
nięcie i poświęcenie pamiątkowego obelisku. Dla miesz-
kańców 800-letniego Gnojnika przygotowano okaza-
ły tort i odśpiewano okolicznościową piosenkę a z gra-
tulacjami pospieszył starosta brzeski Andrzej Potępa. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i muzykę. 
Jak zwykle dzieci z placówek oświatowych Gnojnika 
dały próbkę swoich możliwości scenicznych. Wysoki 
poziom aktorstwa podtrzymali dorośli artyści amatorzy, 
prezentując „Wyskubek”, czyli darcie pierza. Przedsta-
wienie przygotowane przez Helenę Święch instruktor 
świetlicy wiejskiej w Gnojniku, choć na chwilę wskrze-
siło ducha dawnej wsi – wesołej, barwnej, afirmującej 
rodzinę i tradycje. 
By należnie odrobić lekcję z ośmiu wieków Gnojnika, 
goście zwiedzali prawdziwą wioskę rycerską i pozna-
wali średniowieczne obyczaje. Kulinarne tradycje przy-
bliżyły gnojnickie gospodynie, zapraszając na degusta-
cję wybornych potraw. Nie zabrakło również stoiska 

Wspaniałą zabawę ufundowali nam m. in.:

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Bożena i Paweł Oleksy – „Biesiada przy lesie”

Maria i Krzysztof Wójsowie – Supermarket „Novum” 

Dominik Chamioło i Mirosław Nowak – Firma „Pagen” 

Lech Pikuła – Bank Spółdzielczy 

Stanisław Kiełbasa –Zakład Instalacji Sanitarnych 

Angelika i Piotr Czyżyccy – Firma „CMC”  

Marzena Gajda – Centrum Spożywczo-Przemysłowe 

Kazimierz Myszka – Firma „Trans-Bet” 

Andrzej Dudek – Firma „Max-Trans” 

Stanisław Krakowski – Browar Okocim „Calsberg” Polska 

„Biuro Partner – najtańsze podręczniki szkolne”

Sklep „Papirus”

Agnieszka i Robert Antczakowie – Cukiernia „Poezja” 

Elżbieta Łomozik – Restauracja „Homer” 

Dariusz Augustyn – Restauracja „August”

Marek Strzelec –Firma „Dimarco” 

Agnieszka i Adam Paskowie – Restauracja „Rybia Wyspa”

z rękodziełem artystycznym, pamiątko-
wymi gadżetami czy książkami o Gnojni-
ku. Mali uczestnicy imprezy mogli zaba-
wić się w wesołym miasteczku lub poma-
lować buzie w wesołe pieski czy kotki. 
Ci zaś, którzy chcieli uwiecznić na pa-
pierze własne twarze, mieli na to szan-
sę dzięki krakowskim artystom grafikom.
Miłośnikom tańca nowoczesnego szczę-
ście zapewniły grupy „Szkraby”, „Błysk” 
i jeszcze malutkie, lecz już wdzięcz-

ne „Iskierki”. Na scenie po-
jawiły się również Klub Se-
niora „Wrzos” oraz UTW 
„Globus”, które perfekcyj-
nie potrafią bawić publicz-
ność. Wieczorem zaś sce-
nę przejęły rodzime zespo-
ły instrumentalno-wokalne: 
„Fantazja”, „Cezar”, „For-
tis” i „Bugajski Band”. Ich 
muzyka, niosąca się po oko-
licznych wsiach, sprawiała, 
że wszystkie drogi prowa-
dziły do Gnojnika.
O godzinie 21.30 trady-

cyjnym polonezem rozpoczął się iście dworski bal 
z kotylionami i barwnymi strojami, prowadzony przez 
wodzireja.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali 
się w przygotowania do uroczystości.

Red.
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VII Otwarty Turniej Tańca
29 maja 2015 r. w sali gimnastycznej przy Publicznym 
Gimnazjum w Gnojniku odbył się VII Otwarty Turniej Tań-
ca. Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Max-
Sport w Gnojniku, reprezentowany przez prezes Małgorza-
tę Horosin.
Taneczne zmagania oceniało jury w składzie: przewod-
nicząca Bożena Malaga-Wrona – prezes stowarzyszenia 
Vesna, Ewa Świerczek – Dyrektor Centrum Kultury oraz 
Anna Stolarczyk – sołtys wsi. Nad bezpieczeństwem turnie-
ju czuwał ratownik medyczny.
Turniej, jak co roku, cieszył się dużą popularnością. W VII 
edycji wzięło udział ok. 155 uczestników. Zobaczyliśmy 
28 wspaniałych występów, które zachwycały techniką i po-
mysłowością.
Każdy zespół cheerleaders składający się z 6-16 zawodni-
ków przygotował układ taneczny, trwający 135-150 sekund. 
Natomiast osoby tańczące indywidualnie, bądź w dwójkach 
przygotowały układ taneczny trwający 75-150 sekund.
Zespoły rywalizowały w kilku kategoriach:
1. Junior – grupy cheerleaders, gdzie pierwsze miejsce 

zajął zespół „Shake” z Oświęcimia, drugie – grupa 
„Radkert” z Przeciszowa, a trzecie – „Black Lejdis” 
z Brzeska. „Piratki” z Gnojnika zdobyła czwarte miejsce.

2. Junior młodszy – zespoły cheerleaders: pierwsze miej-
sce – „Voltage” z Bobrownik Wielkich, drugie – „Eu-
foria” z Borzęcina, trzecie – „Euforia II” z Borzęcina.

3. Junior – solo i duety: pierwsze miejsce – Julia Janik 
z Brzeska, drugie – Klaudia Kiełb i Sandra Banaś z Łęgu 
Tarnowskiego, trzecie – Wiktoria Bulik i Magdalena 
Bolisęga z Oświęcimia.

4. Junior młodszy – solo i duety: pierwsze miejsce – Emilia 
Fleszar i Aleksandra Prażmowska-Bąbka z Krakowa, 
drugie – Monika Broda i Oliwia Czosnyka z  Bobrow-
nik Wielkich, trzecie – Monika Sak i Anna Broda z Bo-
brownik Wielkich.

Tańczący zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom 

Kiedy w kalendarzu Centrum Kultury zbliża się maj, in-
struktorki świetlic wiejskich usilnie szukają baśniowe-
go scenariusza, a w swoich notesach wyszukują telefo-

artystyczny. Zmagania były zatem bardzo ciekawe a wystę-
py – nagradzane gromkimi brawami. Podczas turnieju tre-
nerzy i uczestnicy mogli korzystać z poczęstunku. W cza-
sie przerw zawodnicy i widownia świetnie się bawili, tań-
cząc m.in. taniec belgijski. Instruktorzy otrzymali upomin-
ki za swój trud i pracę. Bez nich bowiem nie byłoby tylu 
wspaniałych tancerzy. Zwycięzcy, którzy zajęli miejsca na 
podium, odebrali z rąk jury m.in.: pendrive 16 GB, pendri-
ve 8 GB, pendrive 4 GB, karty pamięci 4 GB, myszki kom-
puterowe, rakiety do tenisa, słuchawki, głośniki, bransole-
ty, miseczki, gry i wiele innych drobnych gadżetów. Na-
tomiast pozostali uczestnicy otrzymali słodkie upominki za 
udział w turnieju.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów 
i zapraszamy za rok!
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom tegorocznej 
edycji, którymi byli: Firma „Trans-Bet” – Kazimierz Myszka, 
Firma Handlowo-Usługowa „Novum” – Maria i Krzysztof 
Wójsowie, Firma „Marglass” – Mariusz Szot, Zakład 
Fryzjerski – Aneta Rzepa, Cukiernia „Poezja” – Robert 
Antczak, Zakład Mięsny – Paweł Wąs, Mini-bar „U Górolki”, 
Starostwo Powiatowe w Brzesku, Gmina Gnojnik.        

Małgorzata Horosin

Ozdoba naszej gminy

ny do najzdolniejszych miejscowych aktorów. Wiedzą 
one, z kim należy się skontaktować, aby trafnie rozdać 
role. Po kilku miesiącach prób młodzi artyści prezentu-
ją swoje zdolności na Małopolskim Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych pod nazwą Teatralne Lustra. W tym roku 
bajkowe postacie czekała niespodzianka, bowiem zosta-
li dodatkowo zaproszeni na scenę tarnowskiego teatru. 
18 czerwca dzieci ze świetlic w Lewniowej, Gnojniku 
i Uszwi wystąpiły na najprawdziwszej scenie. Dla wszyst-
kich było to ogromne przeżycie, gdyż do tej pory Teatr 
im. Ludwika Solskiego znany im był jedynie z perspekty-
wy widza. Tym razem cisza na widowni podczas występu, 
a potem głośne oklaski były tylko dla nich. Wspaniałe jest 
życie aktora – taka myśl towarzyszyła na scenie młodym 
artystom, a zapytani później o wrażenia mówili, że było 
rewelacyjnie, a najwspanialsze są takie duże światła i tak 
wiele miejsca do grania. Kto wie może za kilka lat ktoś 
z nich powróci za tę samą kurtynę?        

Bogumiła Sacha

Na profesjonalnej scenie
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Talenty Małopolski 2015

Młodzi – młodym 

Kalendarium

Pod koniec kwietnia br. w hali sportowej w Czchowie 
odbyły się powiatowe eliminacje do XXVIII Małopol-
skiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Ta-
lenty Małopolski 2015”. Konkurs adresowany był do 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat w trzech ka-
tegoriach: duety, soliści oraz zespoły – dla dwóch form: 
muzycznych i tanecznych. W zmaganiach konkurso-
wych wzięło udział blisko 70 podmiotów wykonaw-
czych. W tym zaszczytnym gronie znalazły się talenty 
wokalne i taneczne z gminy Gnojnik, indywidualni so-
liści oraz formacja taneczna „Błysk” z Centrum Kultu-
ry w Gnojniku, której trenerem i choreografem jest Mar-
ta Kremer, tancerka z Libiąża, grupa Cheerleaders „Pi-
ratki” i „Błyskawice” z Publicznego Gimnazjum im. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku. Na festiwalu 
wystąpił także zespół wokalno-instrumentalny „Cezar” 
z gnojnickiego Centrum Kultury. Zgodnie z protokołem 
jury konkursowego do etapu wojewódzkiego w Dobczy-
cach zakwalifikowały się dziewczęta z „Błysku”, które 
nie miały sobie równych, podobnie jak w ubiegłym roku. 
Wspomniane laureatki zatańczyły przed szerszą publicz-
nością 23 maja, podczas finału w Dobczycach. 
14 czerwca nasze radosne tancerki wzięły udział Gali 

W ostatni majowy słoneczny dzionek zespół 
wokalno-instrumentalny „Cezar” działają-
cy przy Centrum Kultury w Gnojniku wystą-
pił na Festynie Rodzinnym zorganizowanym 
przez Gimnazjum w Jadownikach. Ich koncert 
nagrodzono gromkimi brawami. Młodzi mu-
zycy intensywnie ćwicząc, widzą sens w tym, 
co robią. Efekty ich pracy można było ocenić podczas 
Dni Gminy Gnojnik. Skład zespołu: Oliwia Wąs – wo-
kalistka, Aleksandra Sacha – keyboard, Zofia Strzesak – 

2 maja – narodziny córki Księcia Wilhelma i Kate.
10 maja – I tura wyborów prezydenckich. Żaden z kan-
dydatów nie uzyskał minimum połowy głosów, do II tury 
przeszli Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.
23 maja – zwycięzcą Konkursu Piosenki Eurowizji zo-
stał Måns Zelmerlöw z piosenką Heroes.
24 maja – II tura wyborów prezydenckich; kandy-
dat PiS Andrzej Duda zwyciężył w wyborach, otrzymu-
jąc 51,55% głosów ważnych (8 630 627 głosów), po-
konując urzędującego prezydenta Bronisława Komorow-
skiego, który otrzymał 48,45% głosów ważnych (8 112 
311 głosów) 
27 maja – 6. finał Ligi Europy w Warszawie. Po raz 

Błyszczące szczęście

Tanecznej najlepszych formacji tanecznych z Małopol-
ski „Disney World” w MOKSiR w Chełmku. Organiza-
torem gali było Studio Tańca Marty Kremer z Libiąża. 
Nasze Błyskotki swe umiejętności taneczne zaprezento-
wały przed uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły 
Podstawowej w Gnojniku na zakończenie roku szkolne-
go, a także na dwudniowym święcie gminy Gnojnik.

Helena Święch

perkusja, Juliusz Skirło – akordeon, saksofon, gitara, 
Hubert Skirło – trąbka i klarnet oraz Karol Dobrzański – 
gitara elektryczna.                                   Helena Święch

pierwszy w historii rozgrywek puchar obroniła hisz-
pańska drużyna Sevilla FC. Bramkę w finale zdobył 
Polak Grzegorz Krychowiak, reprezentujący barwy 
zwycięskiego klub.
6 czerwca – 23. finał Ligi Mistrzów piłkarzy noż-
nych w Berlinie. Po raz piąty po trofeum sięgnął hiszpań-
ski klub FC Barcelona, który pokonał włoską drużynę 
Juventus Turyn 3:1.
Zmarli:
14 maja – B.B. King, amerykański piosenkarz 
(ur. 1925)
7 czerwca – Christopher Lee, brytyjski aktor (ur. 1922)

***

21 czerwca – rozpoczęło się astronomiczne lato (18.38),  
Słońce weszło w znak Raka.
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Od 1 do 8 czerwca 2015 r. dziesięcioosobowa grupa 
nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków ob-
cych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czcho-
wie przebywała w hiszpańskiej Walencji. W ramach 
projektu „Systemy kształcenia zawodowego w Hiszpa-
nii – doskonalenie zawodowe nauczycieli”, realizowa-
nego w programie Erasmus + i finansowanego ze środ-
ków programu POWER nauczyciele odwiedzili szkoły 
zawodowe oraz instytucje kształcące w zawodach zwią-
zanych głównie z popularną na tym obszarze turystyką. 
Szczególnym celem zainteresowań były szkoły gastro-
nomiczne, gdzie kadra mogła dokonać porównania me-
tod nauczania oraz bazy dydaktycznej z tą, którą dyspo-
nuje szkoła w Czchowie. Spotkania i obserwacje w po-
wyższych miejscach były wyjątkowo interesującym i in-
spirującym doświadczeniem. 
Partner hiszpański, firma Esmovia, zapoznawał też naszą 
grupę z elementami kultury hiszpańskiej i walenckiej: 
najpopularniejszymi tradycjami i potrawami tego regionu 

oraz muzyką i tańcem flamenco.  W wolnych chwilach 
nauczyciele zwiedzili starą część miasta, a w niej kate-
drę z kielichem świętego Graala, XV-wieczną giełdę je-
dwabiu – jedną z najpiękniejszych budowli świeckich 
w Europie, targ Mercado Central, Muzeum Sztuk Pięk-
nych, Ogrody Królewskie i wreszcie największe w Eu-
ropie Oceanarium należące do  nowoczesnego Miasta 
Sztuki i Nauki. 
Tydzień spędzony w pięknej, słonecznej Walencji ob-
fitował w ciekawe wydarzenia, spotkania oraz wymia-
ny doświadczeń zawodowych. Z pewnością był cennym 
i dobrze spożytkowanym czasem dla wszystkich uczest-
ników, którzy nowo nabytą wiedzę wykorzystają w swo-
jej pracy dydaktycznej.  

Agata Młynarczyk

Śp. Stanisław Górak, mieszkaniec Gnojnika był zasłu-
żonym lokalnym działaczem w dziedzinie sportu. Tuż 
po ukończeniu szkoły na przełomie lat 68/69 założył 
Ludowy Zespół Sportowy. Jako wielki pasjonat sza-
chów, przy współpracy wielu osób, m.in. Tadeusza Ko-
walczyka, zorganizował I Gminne Mistrzostwa Szacho-
we – był to rok 1994. Jako wieloletni działacz sporto-
wy, członek Rady Sołeckiej, założyciel Komitetu Ga-
zyfikacji Wsi Gnojnik, zdobywał fundusze w Warsza-
wie. Jego zasługi doceniło Prezydium Rady Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Tarnowie, przyznając mu 
Srebrną Honorową Odznakę „Za zasługi położone dla 
rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi”. Wśród 

Nieodżałowany aktywista

Wizyta studyjna nauczycieli z Czchowa w Hiszpanii 

Zwiedzamy Walencję

wielu medali i wyróżnień 
niezwykle ważny dla zmar-
łego Stanisława był Złoty 
Krzyż „Za zasługi w dzie-
dzinie krzewienia spor-
tu” przyznany przez Woj-
skową Radę Młodzieży. 
Śp. Stanisław był też 
pierwszym rzemieślni-
kiem w gminie. Jako blacharz-ślusarz wyszkolił dobrych 
uczniów, którzy do dziś mają swoje zakłady blacharskie. 
Celem jego licznych działań było zawsze dobro Gnojnika. 
Cześć Jego pamięci!                                Helena Święch
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Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” rozpoczęło realizację 
projektu pt. „Czas na aktywność” współfinansowanego 
ze środków Województwa Małopolskiego. Realizowany 
może być on też dzięki pracy wolontarynej wielu osób 
m.in. kierownika projektu, księgowej, asystenta trenera. 
Spotkanie organizacyjne odbyło się 4 maja 2015 r. Zaję-
cia rozpoczęły się 11 maja i trwać będą do 19 listopada 
2015 r. w salach wykładowych Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Wypoczynkowego „Ewa”.

Już po raz kolejny osoby starsze z terenu naszej gmi-
ny mogły korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, pobytów 
w grocie solnej, pogadanek lekarskich i wyjazdów na ba-
seny solankowe do Solca.
Od 1 marca do 28 maja 2015 r. Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku „GLOBUS” realizowało projekt 
„Aktywny Senior”.
W zajęciach uczestniczyły 24 osoby powyżej 50 
lat, w tym członkowie UTW Globus, Klubu Seniora 
„Wrzos”. Projekt składał się z trzech elementów. 
1. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowia 

(pogadanki i wykłady prowadzone przez lekarz Ewę 
Cierniak-Lambert.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus” 
w Gnojniku realizuje projekt pt. „Aktywność w każdym 
czasie”. Projekt trwa od maja do grudnia 2015 r. i jest 
współfinansowany w ramach Rządowego Programu na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. 
Uczestnikami spotkań są osoby, które ukończyły 60 rok 
życia i mieszkają na terenie powiatów brzeskiego i bo-
cheńskiego. Spotkania odbywają się w czwartki w sa-
lach wykładowych Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabili-
tacyjnego EWA w Gnojniku.
W trakcie projektu odbywają się różne zajęcia. W maju 
i w czerwcu uczestnicy korzystali z ciekawych zajęć 
z treningu interpersonalnego. W dalszej kolejności za-
planowane są warsztaty wokalno-teatralne, zajęcia z de-

Kompletna mobilizacja

Aktywny Senior

Pełni inwencji

W projekcie uczestniczy 20 osób w wieku 50+ z powia-
tów brzeskiego i bocheńskiego.
Odbiorcom projektu zaoferowano różne, bardzo ciekawe 
zajęcia m.in. z treningu interpersonalnego, wokalno-te-
atralne, komputerowe, warsztaty fotograficzne. Ponad-
to odbywają się zajęcia ruchowe fitness, pilates i taniec. 
Działa też klub dyskusyjny „Czas ocalony”.
Uczestnicy projektu korzystają z poczęstunku kawowe-
go, a także z częściowego zwrotu kosztów dojazdu.
We wrześniu planowana jest wycieczka do Solca Zdroju 
na baseny solankowe.

Ewa Cierniak-Lambert, kierownik projektu

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego z obszaru 
pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz 

przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014 – 2020.

2. Zajęcia rehabilitacyjne – w tym pobyty w grocie sol-
nej, ćwiczenia w salach prowadzone przez fizjotera-
peutę: steppery, UGULe, bieżnie, wiosła, drabinki, 
rowerki, piłki, Thera-Bandy, materace oraz zajęcia 
pilastes. 

3. Wyjazdy do Solca na kąpiele w basenach solankowych.
Spotkania odbywały się w salach rehabilitacyjnych i wy-
kładowych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 
EWA w Gnojniku w czwartki od godziny 15:00.
Projekt mógł być realizowany dzięki wsparciu zadania 
publicznego przez Urząd Gminy oraz dzięki sponsorowi 
strategicznemu: Centrum Medycyny Rodzinnej z Gnoj-
nika i wolontaryjnej pracy lekarza, koordynatora, księ-
gowej oraz rehabilitanta.
Uczestnicy projektu serdecznie dziękują sponsorom za 
umożliwienie im uczestnictwa w tak ciekawych zajęciach.

Aktywni Seniorzy

coupage i arteterapii, seminaria z zakresu prawa rodzin-
nego i spadkowego, spotkania z lekarzem, fizjoterapeu-
tą, kosmetyczką i wizażystką. Od lipca działać też będzie 
klub dyskusyjny.
Uczestnicy projektu korzystają z poczęstunku kawowego.
Uzyskane przez Stowarzyszenie UTW „Globus” do-
finansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych pozwala osobom 
starszym, często samotnym a jednocześnie dysponują-
cym wolnym czasem i różnymi pomysłami na wyjście 
z domu. Mogą one przez kilka miesięcy spotykać się we 
własnym gronie, porozmawiać przy kawie czy herbacie, 
wzbogacić swoja wiedzę z różnych dziedzin a niejedno-
krotnie odkryć swoje talenty.
Uczestnicy mogą w ten sposób przez parę godzin w ty-
godniu zapomnieć o troskach i smutkach, a przy okazji 
pośpiewać i pożartować.

Ewa Cierniak-Lambert, koordynator projektu
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Czas podsumowań unijnej perspektywy finansowej 
2007-2013 to dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzy-
szenie „Na Śliwkowym Szlaku” radość i duma z tego, co 
w ciągu ostatnich kilku lat udało się osiągnąć. W ramach 
osi 4 LEADER poprzez Stowarzyszenie skupiające sie-
dem małopolskich gmin (Czchów, Gnojnik, Gródek nad 
Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Ło-
sosina Dolna, a od 29.12.2014 r. również Korzenna) zre-
alizowano 159 projektów: 25 z „Odnowy i rozwój wsi” 
na kwotę 5 098 128, 27 zł, 128 z „Małych projektów” 
na kwotę 3 047 500,60  zł, 3 z „Różnicowania w kie-
runku działalności nierolniczej ma kwotę 212 346,00 zł 
i 3 z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 

Przypominamy o wprowadzonym od stycznia 2014 r. 
obowiązku naklejania kodów kreskowych na odda-
wanych workach z odpadami komunalnymi.
Każde gospodarstwo domowe otrzymuje zestaw samo-
przylepnych, odpornych na warunki atmosferyczne ety-
kiet z kodami przypisanymi indywidualnie do gospodar-
stwa objętego systemem gospodarowania odpadami.
 Na każdym wystawionym do odbioru worku należy 
przykleić odpowiednią naklejkę: mieszkańcy z zadekla-
rowaną segregacją na każdym wysegregowanym worku 
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biode-
gradowalne) przyklejają naklejkę z napisem SEGREG, 

Czas podsumowań na Śliwkowym Szlaku

Pamiętaj o kodzie kreskowym!

na kwotę 429 700,00 zł. Do sukcesów LGD należy rów-
nież 5 projektów współpracy z innymi LGD, a także 
rejestracja produktów lokalnych na liście MRiRW oraz 
realizacja wielu działań dofinansowanych ze środków 
spoza PROW 2007-2013, m.in. projekty społeczno-oby-
watelskie z PO FIO, ASOS, PO KL. Dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców Śliwkowego Szlaku, zainicjowaliśmy 
wiele przedsięwzięć, które są kontynuowane i cieszą się 
dużą popularnością, m.in. Śliwkowy Konkurs Kulinarny, 
akcja „Spotkajmy się na … Śliwkowym Szlaku” i „Śliw-
kowe Szkoły”. 
Więcej informacji www.nasliwkowymszlaku.pl.

Biuro Stowarzyszenia

natomiast na pozostałościach po sortowaniu – które gro-
madzimy w worku czarnym – naklejkę ZMIESZANE.
Mieszkańcy z zadeklarowaną nieselektywną zbiórką od-
padów używają tylko naklejek z napisem ZMIESZANE.
 Naklejek z poprzedniego roku można używać również 
w roku bieżącym. Dodatkowe worki oraz naklejki moż-
na bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Gminy Gnojnik pok. 
nr 1 (parter).
Informujemy, że firma świadcząca usługi odbierania od-
padów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik będzie od-
bierała jedynie te worki, na których umieszczone będą 
prawidłowo przyklejone naklejki z kodem kreskowym.

Kornelia Sikora

OGŁOSZENIE
Sprzedam działki budowlane o powierzchni od 10 arów z dostępem do drogi powiatowej 
w miejscowości Gnojnik (przysiółek „Granice Chronowskie”). Uzbrojone w gaz, prąd. 

Cicha i spokojna okolica, teren niezalewowy. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 604 438 189.

i kulinarne w Centrum Kultury.Warsztaty rękodzielnicze… 
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Wykorzystaj maksymalnie lekcje w szkole, przestań na-
rzekać na swoich nauczycieli! Wymagaj od siebie wię-
cej. Jeśli czujesz, że nauka w szkole ci nie wystarcza lub 
nie radzisz sobie z nią, zapisz siebie lub swoje dziecko 
na lekcje języka angielskiego. Może warto zabrać się, 
w tym roku, za intensywną naukę. Zainwestuj w siebie 
a zobaczysz, że lokata podwójnie ci się zwróci. Zaintere-
sowanych, począwszy od zerówki skończywszy na 60+ 
zapraszamy do Centrum Kultury w Gnojniku na kurs ję-
zyka angielskiego. Zapisy będą przyjmowane do końca 
sierpnia pod nr tel. 14 68 69 690 lub 604 283 637. Rusza-
my od września br. Wszystkich zgłoszonych zaprasza-
my na pierwsze spotkanie organizacyjne, w umówionym 
uprzednio terminie.                                                    Red.

Gminna Biblioteka Publiczna została zakwalifikowana 
do udziału w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”. Już 
wkrótce otrzymamy komplet dziewięciu książek z serii 
„Czytam sobie” wraz ze scenariuszami do zajęć z dzieć-
mi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do 
filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów 
zorganizujemy zajęcia, na których dzieci w twórczy spo-
sób zinterpretują literaturę korzystając z takich form wy-
razu jak film, animacja, plastyka czy teatr. 

Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na 
drogę półnaga dziewczyna. Nadjeżdżający nagle samochód 
nie jest w stanie zahamować ani jej wyminąć. Patrik Hed-
ström otrzymuje powiadomienie o wypadku, gdy już wia-
domo, że potrącona dziewczyna to Victo-
ria, która cztery miesiące temu zaginęła, 
wracając do domu ze szkółki jeździeckiej. 
Okazuje się, że padła ofiarą okrutnych za-
biegów, co gorsza, nie tylko ona. W tym 
samym czasie Erika Falck bada sprawę 
sprzed lat, rodzinną tragedię, która skoń-
czyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza 
w więzieniu jego żonę, skazaną za mor-
derstwo, ale nie może się od niej dowie-
dzieć, co się wtedy tak naprawdę wyda-
rzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, 
że kobieta coś ukrywa. Wydaje się rów-
nież, że przeszłość kładzie się cieniem na 
teraźniejszości…
Czy warto było czekać? O tak!!! Camil-
la Läckberg jest w świetnej pisarskiej for-
mie a „Pogromca lwów” jest powieścią, od której ciężko 
się oderwać. Autorka potwierdziła tym samym, że miano 
skandynawskiej królowej kryminału należy się właśnie jej. 

Zainwestuj w angielski 

Radość czytania

Zapraszamy do lektury! W książce znajdziemy wszystko, co najlepsze – połącze-
nie starej rodzinnej historii z teraźniejszością, ciekawe po-
staci, życiowe perypetie głównych bohaterów, interesujące 
zwroty akcji. Powieść mocno wciąga – mamy interesują-
ce śledztwo dotyczące zaginięć młodych dziewczyn, wścib-
stwo Ericki, stare rodzinne tajemnice i oczywiście siarczy-

sty mróz oraz hektolitry okropnej kawy pi-
tej przez policjantów. Wcale nie jest łatwo do-
myślić się poszczególnych elementów zagad-
ki, napięcie utrzymuje się do samego końca, 
a fabuła kryje kilka zaskoczeń i niespodzia-
nek. Zbrodnia jest naprawdę mroczna, a sroga 
i śnieżna sceneria, w której osadzona jest ak-
cja świetnie buduje klimat. 
Drugim, ale równie ciekawym wątkiem 
jest historia sprzed lat, która wydarzyła się 
w „strasznym domu” i stanowi niemal miej-
scową legendę. Czy jednak rzeczywiście usta-
lono prawdę, a może ta historia kryje drugie 
dno? Oba wątki wzajemnie się przeplatają i łą-
czą w interesującą całość. 
„Pogromca lwów” to jedna z bardziej udanych 
części z serii o Fjällbace, nawiązuje klimatem 

do znakomitych „Kamieniarza” czy „Kaznodziei”. Läck-
berg jest w na prawdę dobrej formie. Po książki zaprasza-
my do naszych bibliotek!!!                   Oprac. Edyta Frejlich

Dzięki projektowi zdobę-
dziemy nowe narzędzia, 
umiejętności i wiedzę do 
prowadzenia zajęć anima-
cyjnych wokół literatury, 
wzbogacimy swoje księ-
gozbiory. Dzieci natomiast 
zdobędą i rozwiną nowe 
umiejętności, a przede 
wszystkim zaczną kojarzyć 
czytanie z przyjemnością!
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Co słychać w gminie?
Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójto-
wi za rok budżetowy 2014.

***
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” to Pro-
gram Biblioteki Narodowej, do którego aplikowały bi-
blioteki publiczne z naszej gminy. W wyniku zakwa-
lifikowania otrzymaliśmy 7 290 zł na zakup nowych 
książek.

***
W środę 20 maja w godzinach wieczornych grupa z Go-
sprzydowej i Lewniowej obejrzała „Apartament” – film 
poświęcony św. Janowi Pawłowi II w kinie „Planeta” 
w Brzesku. Organizatorami były świetlice z Gosprzydo-
wej i Lewniowej.

z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiad-
kach –Stan surowy z pokryciem dachowym”. Obie ekipy 
rozpoczęły prace budowlane. 

***
10 maja świętowaliśmy 80-lecie istnienia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gnojniku. W uroczystości wzięli udział stra-
żacy, przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy gminy.

***
Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławni-
ków sądowych. Na nową kadencję 2016-2019 Kolegium 
Sadu Okręgowego ustaliło, że Rada Gminy w Gnojniku 
wybierze pięciu ławników.

***
28 maja w naszej gminie odbyło się bezpłatne wydawa-
nie jabłek, przyznanych w ramach nadwyżki płodów rol-
nych z Banku Żywności w Krakowie. Rozdano w sumie 
20 ton owoców. UG dziękuje sołtysom i strażakom po-
magającym przy rozładunku.

***
31 maja odbyły się wybory do Rad Powiatowych Ma-
łopolskiej Izby Rolniczej. Głosy można było oddawać 
w Urzędzie Gminy w Gnojniku.

***
Gmina Gnojnik pozyskała dofinansowanie na moderni-
zację dróg transportu rolnego. Dzięki środkom zewnętrz-
nym, w kwocie ponad 85 tys. zł oraz środkom z budżetu 
gminy wyremontowanych zostanie 10 dróg.

***
Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym 
ogłoszonym przez wójta gminy Gnojnik pn.: „Cztery 
pory roku w gminie Gnojnik”. Konkurs ma cztery kate-
gorie: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. 

***
W majowe popołudnie 3 maja 2015 r. mieszkańcy Go-
sprzydowej wraz z ks. proboszczem Krzysztofem Klim-
czakiem zgromadzili się przy figurze Matki Boskiej 
Zwycięskiej. Po przedstawieniu krótkiej historii uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja zespół Gosprzydowianie pod 
przewodnictwem organisty Marcina Świerczka zaśpie-
wał pieśni ku czci Matki Boskiej Królowej Polski. Na-
stępnie wszyscy odśpiewali litanię loretańską.

***
W kwietniu i maju bieżącego roku odbył się ostat-
ni etap remontu świetlicy wiejskiej w Uszwi. Wstawio-
no nowe, drewniane drzwi wejściowe, wykonano obrób-
kę okien i drzwi oraz odświeżono pomieszczenia świetlicy. 
Prace sprawnie i solidnie wykonali więźniowie z Nowe-
go Wiśnicza, którzy w ramach resocjalizacji nieodpłatnie 
pracują na rzecz gminy Gnojnik.

***
15 maja rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie za-
dania pn.: „Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu 
intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 
roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów desz-
czu w 2013 i 2014 roku”. Z kolei 26 maja wyłoniony zo-
stał wykonawca inwestycji pn.: „Budowa sali sportowej 
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Stanisław Kiełbasa, 32-859 Złota 334
tel./fax 14 684 54 24, kom. 603 939 637

Zakład Instalacji
Sanitarnych

wykonuje usługi w zakresie:
Instalacje i sieci wod.– kan.

Instalacje gazowe
Instalacje centralnego ogrzewania
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