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Największym problemem społeczno-ekonomicznym, 
z którym polskie społeczeństwo musi się obecnie zmie-
rzyć, jest wysoki poziom bezrobocia. Zjawisko to nieste-
ty nie ominęło również mieszkańców naszej gminy. Jed-
nym z zadań i celów władz jest udzielanie takim osobom 
pomocy. Dlatego też Urząd Gminy w Gnojniku w poro-
zumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku za-
trudnia osoby bezrobotne. 

Od marca i kwietnia bieżącego roku angaż w ramach 
prac społecznie użytecznych, interwencyjnych oraz ro-
bót publicznych otrzymuje łącznie 15 osób długotrwale 
pozostających bez zatrudnienia. 

Nadzór nad w/w osobami sprawują pracownicy Refe-
ratu Inwestycji i Drogownictwa, którzy co miesiąc usta-
lają harmonogram działań oraz miejsce ich realizacji.

Zakres robót, jaki wykonują robotnicy to m.in.: wy-
kaszanie traw przy drogach gminnych, odmulanie ro-
wów, prace ogólno-porządkowe wokół urzędu, na obiek-
tach sportowo-rekreacyjnych oraz komunalnych. Z uwa-
gi na ogrom zadań do wykonania na terenie gminy, pra-
cownicy okazują się niezbędni. Efektem ich działań jest 
estetyczny wygląd wszystkich gminnych miejscowości. 

Równolegle z osobami zatrudnionymi do wykonywa-
nia prac typowo fizycznych, doświadczenia zawodowe-
go pod okiem urzędników nabierają absolwenci różnych 
szkół, przyjęci w ramach porozumienia stażowego. Sta-
żyści zapoznają się ze specyfiką pracy w administracji, 
pomagają w archiwizacji dokumentów oraz wykonują 
drobne prace biurowe takie jak: kserowanie, adresowa-
nie pism, sporządzanie protokołów i notatek.  

W sierpniu przy współpracy z PUP Brzesko, 
w związku z realizacją działań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
staże rozpoczęły osoby bezrobotne powyżej 50 roku ży-

Aktywizacja bezrobotnych w gminie Gnojnik
cia. Łącznie sześć osób wykonuje prace na stanowisku 
konserwator zieleni.

Ponadto w Urzędzie Gminy Gnojnik już od kil-
ku lat realizowany jest projekt „Konserwator”. Aktual-
nie projekt ten kontynuowany jest pod nazwą „Konser-
wator Bis – program aktywizacji zawodowej osób po-
zostających bez zatrudnienia”. Prowadzony przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Krakowie ma na celu pomoc 
osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się zna-
leźć zatrudnienia oraz osobom nieposiadającym wystar-
czająco atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych bądź też 
doświadczenia zawodowego dla znalezienia zatrudnie-
nia. Od połowy kwietnia bieżącego roku stażysta doko-
nuje inwentaryzacji ważnych dla dziedzictwa kulturowe-
go miejsc oraz zabytków z terenu gminy Gnojnik. 

Lokalny samorząd nie zapomina o osobach skaza-
nych, które są w pewien sposób wykluczone społecznie. 
Współpracując z Zakładem Karnym w Nowym Wiśni-
czu angażuje ich do aktywności oraz integracji. Osadze-
ni wykonują prace nieodpłatnie, a gmina ponosi jedynie 
koszty dowozu i wyżywienia. Do tej pory więźniowie  
wykonali m.in. prace remontowo-porządkowe w świe-
tlicy wiejskiej w Uszwi, parku podworskim w Gnojni-
ku czy w Domu Strażaka w Gosprzydowej. Angażowa-
nie osadzonych do prac na rzecz gminy Gnojnik to je-
den ze sposobów na resocjalizację, a jednocześnie wiel-
kie wsparcie dla naszej gminy. Ich praca ma ogromne 
znaczenie, jesteśmy za nią bardzo wdzięczni. 

Reasumując, nasza współpraca z wymienionymi jed-
nostkami przebiega pomyślnie dla obu stron i z roku na 
rok jest rozszerzana o nowe oferty. Przynosi ona zamie-
rzone rezultaty i jest szansą dla osób, które borykają się 
z problemem bezrobocia.

Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek 

Drodzy Czytelnicy, jesz-
cze kilka chwil i pożegnamy 
piękne, choć upalne lato, któ-
re do czerwoności rozgrzewa-
ło nie tylko termometry pod-
czas wakacji. Zawrotna tempe-
ratura sprzyjała imprezom ple-
nerowym, na których w dosko-
nałych nastrojach gromadzili 
się mieszkańcy naszej gminy. 
W tym numerze możecie prze-
czytać o obchodach jubileuszy 
800-lecia Lewniowej i Go-

sprzydowej, które ukazały nieznane dotąd talenty miesz-
kańców i… miłość do własnych wsi. Ponadto obchodzi-
liśmy jedno z najpiękniejszych świąt rolniczych – Do-
żynki Gminne. Wakacje to także roześmiane i zadowo-

lone buźki ponad 200 dzieci, biorących udział w półko-
loniach organizowanych w świetlicach wiejskich na tere-
nie gminy. W lipcu poznaliśmy najsprytniejszych i naj-
szybszych strażaków w gminie, którym nie straszne żad-
ne zawody. O tych i innych wydarzeniach możecie prze-
czytać w naszym periodyku. 

Gwoli przypomnienia, redakcja prosi o przesyłanie 
tekstów do 15 dnia każdego miesiąca, w którym uka-
zuje się nasze czasopismo (tj. luty, kwiecień, czerwiec, 
sierpień, październik, grudzień) oraz o przesyłanie zdjęć 
w oryginalnej wielkości.  

Zachęcamy organizatorów i świadków ważnych, cie-
kawych wydarzeń do przesyłania z nich relacji. To Wa-
sze teksty – pisane z pierwszej ręki, rzetelne i kompletne 
w istotne informacje tj.: założenia programu, listę gości, 
sponsorów, osób zaangażowanych są podstawą „Wie-
ści Gminnych”. Apelujemy więc o nadsyłanie artyku-
łów i podpisywanie zdjęć, to pozwoli uniknąć nieporo-
zumień. 

Red. naczelny Ewa Świerczek 

Od redaktora
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Strażacy, samorządowcy oraz mieszkańcy Gnojni-
ka i ościennych miejscowości zebrali się, by wspólnie 
z miejscowymi druhami świętować jubileusz 80-lecia ist-
nienia tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

OSP w Gnojniku założono 12 maja 1935 roku. Aby 
rozpocząć działalność, strażacy musieli zaciągnąć kre-
dyt (między innymi na mundury). Mimo trudności ochot-
nicy nabrali doświadczenia i uczestniczyli w akcjach ra-
towniczych, nie tylko na terenie gminy (m.in. w latach 
50-tych ratowali płonący kościół w Iwkowej). Jeszcze 
w 1939 roku strażacy zamierzali rozpocząć budowę re-
mizy, jednak plany te zniweczył wybuch II wojny świato-
wej. Obiekt udało się wybudować dopiero w 1961 roku. 
Druhowie sukcesywnie gromadzili niezbędny sprzęt: 18 
kompletów galowych mundurów, motopompę M-800, 
samochód pożarniczy Dodge, motopompę M-400, Żuka 
oraz samochód gaśniczy marki Jelcz. Dzięki wysiłko-
wi samych strażaków oraz pomocy wielu ludzi i instytu-
cji udało się doprowadzić zdolność bojową jednostki do 
odpowiedniego poziomu. Ukoronowaniem tych starań 
było włączenie gnojnickiej OSP do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. W 1987 roku oddano do użyt-
ku nowy okazały budynek remizy. Obecnie na wyposa-
żeniu ochotników znajdują się: specjalistyczny samochód 
ratowniczo-techniczny Ford Transit, dwie piły spalinowe 
do drzewa, piła spalinowa do betonu, dwa agregaty prądo-
twórcze oraz zestawy do ratownictwa technicznego i me-
dycznego. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła zbiór-
ka oddziałów OSP. Następnie udano się do kościoła, by 
tam uczestniczyć w uroczystej mszy św. Podczas nabo-
żeństwa modlono się w intencji strażaków i podkreślano 
ich ogromne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Potem strażacy przemaszerowali na plac przed remi-
zą OSP. Tutaj odbyła się część oficjalna. Poprowadził ją 
kapitan w stanie spoczynku Adam Cebula. Dodać należy, 
że dowódcą uroczystości był Piotr Kuras z Komendy Po-
wiatowej PSP w Brzesku, poczet sztandarowy stanowili: 
Dominik Święch, Tomasz Boczarski, Andrzej Skoczylas.

Podczas jubileuszu wręczono także medale zasłużo-
nym druhom. Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa 

1 lipca – Luksemburg objął prezydencję w Unii Eu-
ropejskiej.

14 lipca – sonda New Horizons po dziewięciu latach 
lotu dotarła w okolice Plutona.

19 lipca – 26. finał Ligi Światowej w brazylij-
skim Rio de Janeiro. W rywalizacji o złoto Francja po-
konała Serbię 3:0. Podobnym rezultatem zakończyła się 
walka o brązowy medal, w której USA wygrała z Polską.

23 lipca – dzięki teleskopowi Keplera odkryto plane-
tę Kepler-452b i jej gwiazdę macierzystą, które przypo-
minają naszą Ziemię i Słońce.

Godny jubileusz gnojnickiej OSP

Kalendarium

odebrali: Kazimierz Święch, Władysław Święch, Marek 
Bartusiak, Stanisław Strzesak, Piotr Klęk, Bogdan Klęk, 
Henryk Konstanty oraz Tomasz Boczarki. Srebrne Meda-
le otrzymali: Justyna Klęk, Agata Święch, Jan Kotarba, 
Marcin Klęk i Jerzy Bugajski. Natomiast Brązowe Meda-
le wręczono: Krzysztofowi Migaczowi, Łukaszowi Gem-
zie, Andrzejowi Witkowskiemu, Łukaszowi Święchowi, 
Grzegorzowi Wiśniowskiemu, Michałowi Stelmachowi, 
Łukaszowi Przepiórce, Andrzejowi Skoczylasowi, Szy-
monowi Strzesakowi i Dominikowi Święchowi. Ponad-
to Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali: Karolina Klęk, 
Natalia Święch, Anna Górowska, Marcin Migacz, Szy-
mon Klęk, Michał Kopeć, Witold Skoczylas, Tomasz Sto-
larczyk. Doceniono również wieloletnią strażacką służ-
bę druhów seniorów i tak Odznaki za Wysługę Lat otrzy-
mali: Józef Macheta – 65 lat, Stanisław Kornaś – 55 lat, 
Kazimierz Łomzik, Tadeusz Strzesak i Adam Serwin (50 
lat), Józef Migacz, Stanisław Migacz, Józef Smoleń, Ma-
rek Bartusiak (45 lat), Franciszek Halibożek, Walenty Bo-
ber, Włodzimierz Konstanty oraz Władysław Konstan-
ty (40 lat), Wacław Żak i Stanisław Linca (35 lat), Stani-
sław Wojnicki, Czesław Bugajski, Józef Bugajski, Stani-
sław Strzesak, Paweł Kopeć, Henryk Konstanty, Sylwe-
ster Rzenno, Franciszek Krzyszkowski (30 lat), Władysła-
wa Bugajska, Władysława Krzyszkowska, Halina Serwin, 
Izydora Kornaś, Helena Kopeć, Stanisław Kornaś, Włady-
sław Święch, Jerzy Bugajski (25 lat), Grażyna Bartusiak, 
Roman Klęk, Grzegorz Kopeć, Wiesław Kałuża (20 lat), 
Paweł Konstanty, Tomasz Boczarski, Piotr Klęk, Bog-
dan Klęk, Justyna Klęk, Marcin Klęk, Kazimierz Święch, 
Jan Kotarba (15 lat), Agata Święch, Paweł Lasota, Łukasz 
Święch, Grzegorz Wiśniowski, Krzysztof Migacz, Michał 
Stelmach, Łukasz Przepiórka (10 lat). Natomiast medal za 
pięciolecie działania w OSP odebrali: Szymon Strzesak, 
Dominik Święch, Karolina Klęk, Szymon Klęk, Andrzej 
Witkowski, Łukasz Gemza, Tomasz Stolarczyk, Michał 
Kopeć, Marcin Migacz, Dariusz Konstanty, Andrzej Sko-
czylas i Witold Skoczylas.     

Oprac. redakcja w oparciu o portal 
www.brzesko.com

23 lipca – Irena Doroszkiewicz, jako pierwsza kobie-
ta – oficer Policji odebrała z rąk Prezydenta RP akt mia-
nowania na stopnień nadinspektora Policji.

1 sierpnia – podczas Festiwalu Rzutów im. Kami-
li Skolimowskiej w Cetniewie, Polka Anita Włodar-
czyk jako pierwsza kobieta w historii przekroczyła gra-
nicę 80 metrów. Polka ustanowiła rekord świata w rzucie 
młotem wynikiem osiemdziesięciu jeden metrów i osiem 
centymetrów.

Zmarli:
3 lipca – Krystyna Siesicka, polska pisarka (ur. 1928),
10 lipca – Omar Sharif, egipski aktor (ur. 1932),
28 lipca – Jan Kulczyk – polski przedsiębiorca, najbo-
gatszy Polak (ur. 1950),
23 sierpnia – Jerzy Kamas, polski aktor (ur. 1938).
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Druhowie na start

W niedzielne popołudnie 12 lipca br. na stadionie 
w Żerkowie zostały rozegrane Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze. 14 drużyn OSP z terenu 
gminy przystąpiło do rywalizacji w nastę-
pujących kategoriach: młodzieżowe dru-
żyny pożarnicze dziewcząt, młodzieżo-
we drużyny pożarnicze chłopców, męskie 
drużyny pożarnicze, kobiece drużyny po-
żarnicze.

Drużyny młodzieżowe rywalizowa-
ły w konkurencjach: ćwiczenia bojowe 
i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami, 
natomiast drużyny seniorów w konkuren-
cjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta po-
żarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Nad 
prawidłowym przebiegiem poszczegól-
nych konkurencji czuwała komisja Pań-
stwowej Straży Pożarnej, której przewo-
dził sędzia główny kpt. Grzegorz Doma-
gała. Klasyfikacja końcowa przedstawia 
się następująco:

Młodzieżowe drużyny pożarnicze – dziewczęta:  
1 miejsce – OSP Gnojnik, 2 miejsce – OSP Uszew.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze – chłopcy: 1 miej-
sce – OSP Gnojnik, 2 miejsce – OSP Gosprzydowa.

Męskie drużyny pożarnicze: 1 miejsce – OSP 
Biesiadki, 2 miejsce – OSP Zawada Uszewska,  
3 miejsce – OSP Uszew, 4 miejsce – OSP Gosprzydowa, 
5 miejsce – OSP Lewniowa, 6 miejsce – OSP Żerków,  
7 miejsce – OSP Gnojnik.

Kobiece drużyny pożarnicze: 1 miejsce – OSP Go-
sprzydowa, 2 miejsce – OSP Biesiadki, 3 miejsce – OSP 
Gnojnik.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzyma-
li dyplomy, puchary i nagrody w postaci symbolicznych 
czeków, które mogą wykorzystać na doposażenie jedno-
stek w sprzęt pożarniczy. Organizatorzy zawodów dzię-
kują strażakom za pełną zaangażowania rywalizację spor-
tową oraz kibicom za przybycie i dopingowanie drużyn.

Dorota Musiał

Drużyny młodzieżowe z Gnojnika

Biesiadki świętują zwycięstwo
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O tym, że Gosprzydowa jest urokliwą miejscowo-
ścią nie trzeba nikogo przekonywać. Mamy tu łagodne 
wzniesienia, dolinę rzeki, lasy bogate w różne gatunki 
roślin i zwierząt, łąki i pola uprawne oraz niezwykle cen-
ne zabytki – drewniany kościół i dzwonnicę. 

Aby chronić skarby naszego regionu, ustanowiono 
Obszar Chroniony Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego, 
obejmujący część Pogórza Wiśnickiego oraz Wielickie-
go na zachód od doliny Dunajca, w skład którego wcho-
dzi cała gmina Gnojnik. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Gosprzydowej postanowili nagłośnić ten fakt i uczy-
nić z niego największy atut naszej gminy. W tym celu 
przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacji eko-
logicznej „Zgodnie z Naturą” zorganizowanego przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej dla szkół z rejonów 
objętych różnymi formami ochrony obszarowej.

„Odlotowa Gosprzydowa” to tytuł krótkiego fil-
mu, który prezentuje uroki naszej miejscowości. Pra-
ce nad filmem trwały od maja do niemal ostatnich dni 
roku szkolnego. Zdjęcia powstawały na kole przyrodni-
czym, podczas zajęć terenowych na przyrodzie i po lek-
cjach, kiedy uczniowie sami wyruszali w teren w poszu-
kiwaniu ciekawych ujęć. Nakręcone fragmenty zostały 

Pierwsza taka noc odbyła się z 6 na 7 sierpnia 2015 r.  
w świetlicy wiejskiej w Biesiadkach. Zabawa była 
przednia. Rozpoczęliśmy od konkursów. Dzieci zosta-
ły podzielone na grupy, w których wykonały 5 konku-
rencji, a po ich zakończeniu wszyscy otrzymali nagrody. 
Następnie z zawiązanymi oczami degustowaliśmy zro-
bione samodzielnie kanapki. Kiedy już wszystko zosta-
ło posprzątane, a miejsca do spania przygotowane, roz-
poczęliśmy seans filmowy. Na drugi dzień, mimo iż nie-
zbyt wyspani, wszyscy wstaliśmy zadowoleni. Była to 
pierwsza, ale na pewno nie ostatnia edycja „Nocy z kul-
turą” w naszej świetlicy.                            Ewa Strzesak

Odlotowa Gosprzydowa

Noc z kulturą 

zmontowane, nagrano opisy lektorów i dołączono mu-
zykę. W czwartek przed zakończeniem roku szkolnego 
w naszej szkole miała miejsce premiera, w której wzięli 
udział twórcy filmu, ich koledzy i nauczyciele.

Dzięki pracom nad filmem dowiedzieliśmy się, jak 
uzdolnieni i kreatywni są nasi uczniowie. Sami wymy-
ślili tytuł filmu, scenariusz, kilkoro z nich brało udział 
w tworzeniu tekstów dla lektorów, kręcili zdjęcia, wy-
bierali plenery… Przy okazji nauczyli się współpracy, 
zasad kulturalnej dyskusji i szacunku dla zdania innych. 
Prace nad filmem były bardzo czasochłonne. Musieliśmy 
czekać na odpowiednią pogodę, światło – niektóre ujęcia 
były kręcone wiele razy. Niełatwe zadanie mieli również 
lektorzy i monterzy. 

Wszystkie trudy opłaciły się, ponieważ efekty pracy 
okazały się satysfakcjonujące. Film „Odlotowa Gosprzy-
dowa” można znaleźć pod adresem https://www.youtu-
be.com/watch?v=w17-s7cidak oraz na stronie interneto-
wej Szkoły w Gosprzydowej, w zakładce Aktualności. 

Projekt „Zgodnie z Naturą” trwa nadal. W przyszłym 
roku szkolnym młodzi gosprzydowianie będą kontynu-
ować swoje działania.

Monika Wiśniowska, koordynator projektu

Kulinarna zgaduj-zgadula

Gotowi na quiz

Pora spać



WIEŚCI GMINNE

7

lipiec - sierpieńNr 4(118) 15

Gmina Gnojnik przystąpiła do pro-
jektu: ,,Młodzieżowe Rady – edukacja 
obywatelska w praktyce”, którego za-
łożeniem jest tworzenie i wspieranie 
działania Młodzieżowych Rad Gminy. 
W ramach tych działań przedstawicie-
le młodzieży z Gimnazjum w Gnojniku 
uczestniczyli w dwudniowych warszta-
tach w Bałtowie, natomiast gimnazjali-
ści z Uszwi byli w Toporzysku. Ucznio-
wie mieli okazję zapoznać się z człon-
kami działających już rad w Jordanowie 
i Bałtowie, posłuchać, na czym polega 
ich praca i aktywność na rzecz środo-
wiska młodzieżowego. Był oczywiście 
czas na integrację i zwiedzenie atrakcji 
tamtejszych terenów. Po zdobyciu wie-
dzy grupa inicjatywna w ramach projektu 
przystąpiła do konkursu organizowanego 
przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych ,,Mila” oraz 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny 
Krąg”. Młodzież pod nadzorem opiekunów: Doroty Mu-
chy i Małgorzaty Wawryki przygotowała wniosek, któ-
ry zawierał opis młodzieżowej inicjatywy obywatelskiej 

Młodzieżowa inicjatywa obywatelska

przeznaczonej do realizacji na terenie naszej gminy. 
W wyniku postępowania konkursowego otrzymaliśmy 
kwotę 3000 zł. W ramach tego działania zorganizowa-
no 15-godzinny kurs tańca, który odbywa się w Gimna-
zjum w Gnojniku od 13 lipca i uczestniczy w nim mło-

dzież w wieku 12-19 lat. Zdaniem 
Bogusławy Frankowicz, instrukto-
ra tańca, uczestnicy są pełni ener-
gii i już widać efekty ich pracy. W 
niedługim czasie poznali kroki kilku 
tańców towarzyskich i grupowych.                                                                                                                                      
23 sierpnia odbyła się także dysko-
teka dla młodzieży z terenu gminy. 
Do zabawy przygrywał rodzimy ze-
spół ,,Fantazja” pod kierunkiem Je-
rzego Migacza. Uczestnicy imprezy 
bawili się od godz. 18.00 do 22.00 
pod okiem opiekunów-wolontariu-
szy, którzy swój wolny czas poświę-
cili dla dobra młodzieży. W ramach 
inicjatywy zaplanowano jeszcze 
dwie dyskoteki, a ich terminy poda-
my niebawem. 

Małgorzata Wawryka, 
koordynator MRGMłodzi adepci tańca

Uczestnicy warsztatów w Bałtowie

OGłOSZEniE
Jesteś młodym mieszkańcem gminy Gnojnik w wieku 13-18 lat? Chcesz działać na rzecz środowiska 

młodzieżowego i społeczności lokalnej, organizować akcje charytatywne, życie kulturalne i sportowe, 

zgłaszać inicjatywy Wójtowi i Radzie Gminy Gnojnik? Kandyduj do Młodzieżowej Rady Gminy! 

Informacje na temat wyborów będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Gnojnik.
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Półkolonie przeminęły, dobre maniery zostały
Półkolonie letnie organizowane przez świetlice wiej-

skie w Gnojniku, Gosprzydowej i Lewniowej dobie-
gły końca. Wzięło w nich udział ponad 100 młodych lu-
dzi z terenu gminy Gnojnik, ze szczególnym uwzględnie-
niem osób najbardziej zaangażowanych w życie kulturalne 
naszej gminy, tj. członkowie formacji tanecznej „Błysk”, 
grupy teatralnej „Dworzanie” i kabaretu „I to i owo”.

Uczestnikami I tury były dzieci uczące się w klasach 
I-IV. Zajęcia sportowe dla nich w centrum rekreacyjno-
sportowym w Gnojniku poprowadziły animatorki z „Fa-
mily Fun”. Półkoloniści wyjeżdżali na basen i do kina 
oraz do okolicznych miejscowości. II tura letnich zajęć dla 
dzieci od V klasy wzwyż upłynęła pod znakiem dobrych 
manier, a to za sprawą Marii Bujas-Łukaszewskiej (aktorki 
teatralnej i filmowej, specjalistki, ds. savoir-vivre’u i ety-
kiety w biznesie, konsultantki Polskiego Radia Pr. II oraz 
TVN 24, „Rzeczpospolitej” i RMF FM), która skorzystała 
z zaproszenia organizatorów półkolonii. Dzięki temu dzie-
ci i młodzież nauczyły się podstaw dobrego wychowania. 
Autorka programu Akademii Dobrych Manier wygłosiła 
prelekcję na temat „Współczesny świat dziecka i jego za-
grożenia”. Celem spotkania była integracja dzieci pocho-
dzących z różnych środowisk i zapoznanie ich z zasada-
mi funkcjonowania w świecie cywilizacji. W programie 
wystąpienia przewijały się też takie tematy jak: poszuki-
wanie istotnych wartości, podstawowe zagrożenia świata 
współczesnego (dopalacze, narkotyki) i sposoby obrony 
własnych wartości. Półkoloniści i organizatorzy serdecz-
nie dziękują Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Gnojniku, Centrum Kultury w Gnojniku za pomoc fi-
nansową i firmie „Niedźwiadek Travel” z Niedźwiedzy za 
pomoc merytoryczną w zorganizowaniu dwudniowej wy-
cieczki podczas tegorocznego letniego wypoczynku.

Helena Święch

Uczestnicy tej niepowtarzalnej dwudniowej eskapady 
nad Jezioro Rożnowskie i w Gorce postanowili się podzie-
lić swoimi wrażeniami:

„Rano wszyscy wątpiliśmy, czy wycieczka w ogóle się 
odbędzie ze względu na pogodę i szalejącą burzę, ale pół 
godziny przed wyjazdem wyszło piękne słońce i wbrew 
prognozom towarzyszyło nam praktycznie przez całą wy-
cieczkę. 

8 lipca 2015 r. wyruszyliśmy z Gnojnika nad Jezioro 
Rożnowskie. Jechaliśmy przez Zakliczyn uroczą Doliną 
Paleśnianki do Gródka nad Dunajcem. Stamtąd wypłynę-
liśmy w rejs statkiem o nazwie „Jaskółka” na Zaporę Roż-
nowską, po której oprowadził nas i zapoznał z jej histo-
rią kapitan statku. Po powrocie z zapory zatrzymaliśmy się 
na placu nieopodal przystani, gdzie wszystkich zaciekawił 
słoneczny zegar. Po krótkim posiłku i zwiedzeniu Gród-
ka wyruszyliśmy do Aeroklubu w Łososinie Dolnej, gdzie 
zapoznano nas z tajnikami polskiego szybownictwa. Na-
stępnym etapem wycieczki był Stary Sącz. Po drodze zo-
baczyliśmy ołtarz papieski na starosądeckich Błoniach, po 
czym udaliśmy się na rynek, gdzie degustowaliśmy słyn-
ne starosądeckie lody. Ciekawi i pełni wrażeń udaliśmy się 

do Kamienicy, miejsca naszego zakwaterowania. Okaza-
ło się, że będziemy nocować w gustownym hotelu o na-
zwie „Dworek”. Po obiadokolacji, syci i szczęśliwi spę-
dzaliśmy czas wolny w plenerze. Dzieci hasały z piłkami 
na boisku i bawiły się na placu zabaw, upajając się niepo-
wtarzalnym mikroklimatem. Podziwiały miejscową stad-
ninę koni. Zwieńczeniem dnia były prawdziwy wiejski ko-
łacz z serem i grillowana kiełbaska. 

Po nocnych wybrykach, malowaniu buziek i obfi-
tym śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną, prze-
mierzając  Gorce, Szczawę i Mszanę Dolną. Zachwy-
cając się pięknym krajobrazem, jechaliśmy w kierun-
ku Rabki. Celem naszej podróży był miejscowy „Rabko-
land”, w którym do woli korzystaliśmy z różnych atrak-
cji i zabaw. Rozbawieni i zadowoleni opuściliśmy Rab-
kę i udaliśmy się w drogę powrotną przez Kasinę Wiel-
ką, rodzinną miejscowość Justyny Kowalczyk i malowni-
czą trasę z panoramą Beskidu Wyspowego. Dalej jecha-
liśmy w kierunku Dobczyc przez Wiśniową, a następnie 
przez Gdów, Łapanów, Muchówkę udaliśmy się do Lip-
nicy Murowanej. Tam zrobiliśmy sobie przerwę na po-
siłek z degustacją smacznych lodów lipnickich. Na tam-
tejszym rynku dzieliliśmy się wrażeniami z wycieczki. 
W ten oto sposób dotarliśmy na nasze rodzinne Pogórze 
Wiśnickie. Przemierzając rejony Doliny Dunajca zwiedzi-
liśmy Pogórze Rożnowskie, Beskid Wyspowy, Równinę 
Nowosądecką, Beskid Sądecki i Gorce (Gorczański Park 
Narodowy). Skrajem Beskidu Makowskiego dotarliśmy 
na teren naszego Pogórza Wiśnickiego. Jadąc w/w trasa-
mi przekraczaliśmy kilkakrotnie takie rzeki, jak: Duna-
jec, Kamienicę, Rabę, Mszankę i oczywiście Uszwicę”.

Zadowoleni uczestnicy
***
W półkoloniach pod hasłem „Wakacje z kulturą” wzię-

ły udział dzieci z Biesiadek, Uszwi i Zawady Uszew-
skiej. Bawiły się one w dniach od 29 czerwca do 10 lipca. 
Pierwszy tydzień był zarezerwowany dla dzieci starszych, 
a w drugim „szaleli” młodsi. Plan dla obu grup był bar-
dzo atrakcyjny i wypełniony do ostatniego dnia półkolo-
nii. Po ogólnym zapoznaniu z regulaminem przyszedł czas 
na zabawę. W pierwszym tygodniu „zaliczyliśmy” wyjaz-
dy na bowling, na basen, a także połączony z podchodami 
pieszy rajd do Gosprzydowej, gdzie później nocowaliśmy. 
Oczywiście w planie nie mogło zabraknąć głównej atrak-
cji, czyli wyjazdu do „MacDonald'u”. W ostatni dzień ba-
wiliśmy się na orliku w Uszwi, gdzie zorganizowane były 
zawody sportowe. Grupa młodsza również nie mogła na-
rzekać na nudę, bo oprócz wyjazdu na basen i do „Lililan-
d'u” byliśmy na małym co nieco w MacDonaldzie, a tak-
że w kinie na „Minionkach”. Znakomitą zabawę w jed-
nym z półkolonijnych dni zapewniły dzieciom animator-
ki z „Family Fun”. Półkolonie dla młodszych zakończyli-
śmy zabawą w podchody w Zawadzie Uszewskiej. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drob-
ne upominki.

Ewa Strzesak
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800 lat Lewniowej
Do tego święta lewniowianie przygotowywali się od 

dłuższego czasu. Główny organizator – Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Lewniowa „Z nami łatwiej” – poświęcił 
kilka zebrań, aby wszyst-
ko dopiąć na ostatni gu-
zik a uczestnikom jubile-
uszu zapewnić mnóstwo 
atrakcji. Zgodnie z pro-
gramem uroczystość roz-
poczęła msza św. Rocz-
nicowa a jednocześnie 
odpustowa odprawio-
na w intencji wszystkich 
mieszkańców Lewnio-
wej. Popołudniowe wyda-
rzenia, które miały miej-
sce przy Domu Strażaka, 
zgromadziły nie tylko miesz-
kańców wioski, ale również 
gości. Idealnym wstępem do 
obchodów był koncert orkie-
stry dętej z Gnojnika. Dzię-
ki kolorowym pomysłom 
grupy animacyjnej „Family 
Fun” na placu wielofunk-
cyjnym zrobiło się praw-
dziwie zabawnie. Przybył 
także działający przy świe-
tlicy w Gnojniku zespół 
„Cezar”, który swym 
profesjonalnym wystę-
pem zaakcentował do-
niosłe wydarzenie. Za 
sprawą młodych akto-
rów z lewniowskiej świe-
tlicy na scenie zrobiło się 
baśniowo. Na szczęście 
Śpiąca Królewna obudzi-
ła się w samą porę i zgro-
madzeni mogli uczestni-
czyć w oficjalnym powi-
taniu gości. Ksiądz pro-
boszcz dokonał poświęce-
nia obelisku z umieszczoną 
na nim tablicą upamiętnia-
jącą Jubileusz. Rada Sołec-
ka przygotowała pamiąt-
kowe statuetki dla osób 
i instytucji, które w jaki-
kolwiek sposób przyczy-
niły się do rozwoju wsi 
Lewniowa. Z wielkim hu-
kiem starych klaksonów 
rozpoczęto część rozryw-
kową. Dzięki pojazdom 
„Moto legendy PRL” 
mogliśmy się przenieść 

w czasy, kiedy na drodze królował Fiat 126p. Organi-
zatorzy postanowili również sprawdzić wiedzę o świętu-
jącej jubileusz miejscowości. Na tych, którzy odpowia-
dali na wnikliwe pytania, czekały atrakcyjne nagrody. 
W dalszej części na scenie pojawił się zaproszony zespół 

„Piątkowioki”, który wdzię-
kiem, młodością, dziewczęcą 
urodą i zadziornością chłop-
ców zdobył serca obecnych 
na placu. Ale niechaj naro-
dowie wżdy postronni zna-
ją, iż lewniowianie nie gor-
si – swe talenty mają. Nie 
zaprzeczy temu, kto posłu-
chał śpiewu i gry na gita-
rze Krzyśka, kto podziwiał 
obrazy Joli i Marty. Zgod-
nie z zasadą: coś dla du-
cha coś dla ciała, zdolne 
kulinarnie panie czarują-
cym uśmiechem zaprasza-
ły do degustacji lokalnych 
potraw i przekąsek. Gru-
pa miłośników amatorskiej 
sceny przygotowała spe-
cjalnie na tę okazję kabaret 
pt. „Sołtys pomoc”, w któ-
rym pokazała z jakimi pro-
blemami zmagają się aktual-
nie mieszkańcy Lewniowej. 
I choć problemy były na-
prawdę poważne, wśród pu-
bliczności wywołały grom-
ki śmiech. Nie dało się ukryć, 
że scenariusz do kabaretu na-
pisało samo życie, a w rymy 
przekuły je Ewelina Bedna-
rowska i autorka niniejszego 
artykułu. 

Na uczestników imprezy 
czekało wiele innych atrak-
cji takich jak: występ ze-
społu „After Day”, tańcząca 
z ogniem Marta Ząbkow-

ska czy też widowisko 
pirotechniczne. Fajer-
werki, które rozświetliły 
niebo wzbogaciły zgro-
madzonych w pozytyw-
ne emocje a okolicznym 
wioskom obwieściły ra-
dosne wydarzenia z Lew-
niowej. Zabawa przy mu-
zyce zespołu „Folk&Roll” 
trwała do późnych godzin 
nocnych, wszak taki jubi-
leusz świętuje się raz na… 
800 lat.

Katarzyna Konicz

Popisy młodych aktorów

Quiz o Lewniowej

Kabaretowe talenty lewniowian

Zabawa trwa
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Gosprzydowa świętowała zacny jubileusz
Historia Gosprzydowej sięga XIII w. Założył ją, we-

dług legendy, niemiecki rycerz Gotfryd.
Najstarsza wzmianka o Gosprzydowej pochodzi 

z 1215 r. Wtedy to, jak Jan Długosz pisał w „Historii 
Polski”, nadano na wieś dziesięcinę snopową (…) Żeby 
zaś nikt nie czynił wątpliwości, które to wsie do rzeczo-
wych dziesięcin są obowiązane, wymieniam tu ich na-
zwiska: Gnojnik, Gothprzidowa, Tymowa (....)

Zgodnie z programem obchodów, uroczystości roz-
poczęła msza święta w zabytkowym kościele parafial-
nym, po której poświęcono pamiątkowy obelisk. Następ-
nie mieszkańcy wsi i zaproszeni goście udali się na plac 
przy boisku sportowym, by dalej świętować. Wszystkich 
gości powitała sołtys wsi Dorota Musiał, po czym odda-
ła głos Krystynie Koper, która przedstawiła dzieje i rys 
historyczny Gosprzydowej. Świetlica wiejska przygoto-
wała oprawę artystyczną w postaci baśni o Gotfrydzie, zaś najmłodsi gosprzydowianie przypomnieli wszystkim 

bajkę „O czerwonym kapturku”. Po wystąpieniach te-
atralnych został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Go-
sprzydowa wczoraj i dziś”.

O godz. 19.30 na scenie pojawił się zespół „Abba 
Cover Band”, który swoją muzyką uświetnił imprezę. 
W godzinach wieczornych wszyscy mieszkańcy i zapro-
szeni goście mogli skosztować specjalnie przygotowane-
go tortu, który został ufundowany przez Agnieszkę i Ro-
berta Antczaków, właścicieli cukierni „Poezja”.

Następnie zespół „Fortis” umilił czas swoją muzyką, 
przy której wszyscy bawili się do późnych godzin noc-
nych. W międzyczasie odbył się oryginalny pokaz tań-
ca z ogniem.

Relacja ze strony www.gnojnik.plBajkowo na scenie

Gosprzydowska publiczność

Tort jubileuszowy

Organizacja Jubileuszy była możliwa dzięki finansowaniu ze środków 
Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Gnojniku oraz ze środków wiejskich.
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Hej Bieszczady, hej!

Sukcesy naszej młodzieży

25 lipca seniorzy z klubu „Wrzos” z Gnojnika wyru-
szyli na dwudniową wycieczkę w Bieszczady. Eskapada 
rozpoczęła się od zwiedzenia miasteczka galicyjskiego 
i skansenu w Sanoku, gdzie mogliśmy powróci pamięcią 
w dawne czasy i przypomnie sobie chałupy pod strze-
chą, ich skromne, ale funkcjonalne wnętrza oraz sprzęty 
używane w każdym gospodarstwie domowym. 36-stop-
niowy upał mocno nam doskwierał, ale nie poddawali-
śmy się i wytrwale docieraliśmy do kolejnych etapów 
wyprawy. W godzinach popołudniowych przybyliśmy 
do Komańczy, miejsca internowania prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Jak dowiedzieliśmy się z opowieści jed-
nej z sióstr nazaretanek, Prymas Tysiąclecia przebywał 
w ich klasztorze rok. Tu napisał „Śluby Jasnogórskie”, 
kontemplował w zaciszu otaczającej go przyrody oraz 
powracał do zdrowia. Następnie przepiękną trasą karpac-
ką udaliśmy sie z Komańczy przez Cisną do Polańczy-
ka. Tu obejrzeliśmy Sanktuarium Matki Bożej Pięknej 
Miłości, dawną cerkiew grekokatolicką, po czym wy-
płynęliśmy w godzinny rejs po Jeziorze Solińskim. Chy-
ba każdy zapamięta te wspaniałe widoki i lekki powiew 
wiatru, który był rozkoszą dla zmęczonych upałem wy-
cieczkowiczów. Następnie przybyliśmy do Myczkow-
ców, gdzie mieliśmy spędzić noc. Jednak wcale nie za-
padliśmy w głęboki sen, wręcz przeciwnie zaczęliśmy 
śpiewać przepiękne piosenki, które bardzo spodobały się 
przebywającym tam wczasowiczom.

Niedziela przywitała nas chłodem, więc po śniadaniu 
i mszy św. raźno rozpoczęliśmy zwiedzanie kolejnych 
bieszczadzkich zakątków. Obejrzeliśmy ogród miniatur 

W niedzielę 19 lipca 2015 r. odbył się Przegląd Pio-
senki Religijnej o „Statuetkę św. Szymona” zorganizo-
wany przez Gminny Dom Kultury oraz Parafię Rzym-
skokatolicką w Lipnicy Murowanej. Świetlicę wiejską 
w Gnojniku reprezentowała Natalia Zając, która zdobyła 
I miejsce, nagrodę książkową i statuetkę św. Szymona.

kościołów i cerkwi oraz Ogród Biblijny z roślinnością, 
o której mowa w „Piśmie Świętym”. Ogród ten zachwy-
cił zwiedzających. Przed południem udaliśmy się do go-
spodarstwa Greka Nikosa, u którego zaopatrzyliśmy 
się w różnego rodzaju sery, które własnoręcznie wyra-
bia. PYSZNE!  Po obiedzie w hotelu „Ewka” przeszli-
śmy po zaporach w Solinie i Myczkowcach podziwiając 
tamtejsze krajobrazy. W czasie wycieczki towarzyszył 
nam wspaniały przewodnik, znawca i miłośnik Biesz-
czad, który z pasją opowiadał o historii tych terenów, za-
bytkach i miejscach godnych zobaczenia. W końcu nad-
szedł moment powrotu w rodzinne strony. Pełni wrażeń 
i z piosenką na ustach wracaliśmy do domów. Mamy 
nadzieję, że była to pierwsza, ale nie ostatnia wyprawa 
w Bieszczady. 

Helena Odroń, opiekun grupy

Podobnie jak w zeszłym roku udział w konkursie 
wziął również zespół „Ilios” z Biesiadek. Dzieci wyko-
nały piosenkę „Nie mam nic”, a także mix piosenek reli-
gijnych z gestykulacją. Decyzją jury zespół „Ilios” zajął 
II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Red.

Na solińskiej zaporze
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Staropolskie Dożynki
W Święto Matki Boskiej Zielnej gmina Gnojnik uczci-

ła zakończenie zbiorów. W tym roku gospodarzem doży-
nek gminnych był Gnojnik. Uroczystości rozpoczęły się 
tradycyjnie mszą św. w miejscowym kościele pw. Matki 
Bożej Fatimskiej, podczas której poświęcono dożynkowe 
wieńce. Następnie w barwnym korowodzie delegacje po-
szczególnych sołectw z wieńcami dożynkowymi prowa-
dzone przez Starostów Dożynek – Annę i Roberta Wąsów, 
przodownicę – Jadwigę Mrozowską i orkiestrę dętą pod 
batutą Wiesława Porwisza przeszły na plac dożynkowy 
w centrum rekreacyjno-sportowym w Gnojniku. Tam dy-
rektor Centrum Kultury Ewa Świerczek i sołtys wsi Anna 
Stolarczyk dokonały oficjalnego otwarcia rolniczego świę-
ta. W pierwszej pozycji programu przewidziano koncert 
orkiestry dętej z Gnojnika. Kolejnym punktem uroczysto-
ści dożynkowych, tak w przeszłości jak i obecnie było zło-
żenie dziękczynienia Bogu za zebrane plony i oddanie hoł-
du w postaci wieńców żniwnych i wypieków z tegorocz-
nych zbóż, a także wzajemnych podziękowań. Dożynkową 
tradycją jest przekazanie okazałego bochna chleba upie-
czonego z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi Gminy 
Gnojnik. W tym roku niniejszą powinność uczyniła grupa 
wieńcowa z Gnojnika, zaś starostowie dożynek, przekazu-
jąc chleb Wójtowi Sławomirowi Paterkowi, powiedzieli: 
Przyjmijcie od nas, Drogi Gospodarzu, ten pszeniczny bo-
chen chleba, uszanujcie go, bo chleb to symbol wielkości 
polskiego chłopa, jego miłości do ziemi, szacunku do pra-
cy i niech te wartości staną się drogowskazem waszej pra-
cy, budując zgodę i jedność. Podzielcie się z nami, Gospo-
darzu, tym chlebem i niech z każdą dzieloną kromką chle-
ba przez Wasze ręce spłynie na nas miłość i dobroć. Życzy-
my dużo zdrowia i pomyślności.                                                                       

Wójt, jak tradycja nakazuje, ucałował chleb, pokroił go 
i podzielił się nim z ludźmi przybyłymi na miejsce rolni-
czego świętowania. Następnie powitał wszystkich zapro-
szonych gości oraz złożył życzenia i podziękowania rol-
nikom za ich trud i ciężką pracę. Po części oficjalnej na 
scenie rozpoczęły się prezentacje poszczególnych zespo-
łów wieńcowych, które przystąpiły do konkursu na naj-
piękniejszy wieniec. Swoje kompozycje zaprezentowało 
8 grup. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach: tra-
dycyjnej i współczesnej przez specjalnie powołaną na tę 
okazję komisję konkursową w składzie: Danuta Cetera – 
dyrektor Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i Beata 

Rompała – główny specjalista ds. upowszechniania kul-
tury ludowej z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 
oddz. w Tarnowie. W ich ocenie najpiękniejszy wieniec 
w kategorii kompozycji tradycyjnej zaprezentowała dele-
gacja ze świetlicy wiejskiej w Biesiadkach, której instruk-
torem jest Ewa Strzesak, dwa równorzędne II miejsca za-
jęły grupy z Uszwi i Zawady Uszewskiej, obie reprezen-
towały świetlice wiejskie, których instruktorem jest Lucy-
na Wnęk. Trzecia była delegacja z Lewniowej pod prze-
wodnictwem instruktor Bogumiły Sachy. W konkursie na 
wieniec współczesny najpiękniejszą wiązankę przedstawi-
ła świetlica wiejska w Gnojniku, której instruktorem jest 
Helena Święch. Miejsce II przyznano świetlicy wiejskiej 
w Gosprzydowej z instruktor Marią Mróz na czele, a na 
trzecim miejscu oceniono wieniec z Żerkowa uwity pod 
okiem Haliny Krakowskiej sołtysa wsi. Nagrodę specjalną 
za udział otrzymała również Teresa Jewuła.

W kolejnej części programu święta plonów znalazło 
się m.in. widowisko pt. „Wyskubek” w wykonaniu gru-
py teatralnej złożonej z aktorów amatorów ze Stowarzy-
szenia „Aktywni” i świetlicy wiejskiej w Gnojniku. Reży-
serem i scenarzystą wspomnianej sztuki ludowej jest He-
lena Święch. Specjalna nagroda poprzedziła występ Klu-
bu Seniora „Wrzos”, który z okazji 800-lecia Gnojnika 
nagrał płytę z autorską piosenką. Słowa napisała Barba-
ra Strzesak, melodię Henryk Święch. Piosenka była od-
powiedzią na konkurs ogłoszony z okazji jubileuszu. Do-
żynki to także chwila wytchnienia i radości a i dobra oka-
zja do zabawy i świętowania. Kunszt folkloru zaprezento-
wał w muzyce, tańcu i kostiumach Zespół Pieśni i Tańca 
„Świerczkowiacy” działający przy Centrum Sztuki Mości-
ce w Tarnowie. Z kolei zwolennikom utworów lat 60-tych 
prawdziwą ucztę zaserwowali „Chrząszcze”, jeden z naj-
lepszych i najpopularniejszych zespołów w Polsce grają-
cy muzykę m.in. „The Beatles”, „The Shadows”, „Czer-
wonych Gitar”. Kiedy „Chrząszcze” zaśpiewali Twist and 
shout dzieci, młodzież i dorośli ruszyli w tany. Po koncer-
cie w gnojnickim amfiteatrze zaczęły rozbrzmiewać gło-
śne rytmy dyskotekowe – a to za sprawą żwawego DJa, 
który nie musiał długo namawiać wszystkich do wspól-
nej zabawy w plenerze. A niebo i gwiazdy były łaska-
we zarówno dla rolników, którym udało się zebrać zbo-
ża z pól, jak i dla miłośników plenerowych zabaw. Pogoda 
nie spłatała figla również głównym organizatorom Doży-
nek Gminnych tj.: wójtowi gminy Gnojnik, Centrum Kul-
tury i mieszkańcom Gnojnika.

Helena Święch

SPOnSORZy DOżynEK GMinnyCH
Kazimierz Myszka firma TRANS-BET w Gnojniku, Maria i Krzysztof Wójsowie – Supermarket NOVUM 
w Gnojniku, Lech Pikuła Bank Spółdzielczy w Gnojniku, MAX-TRANS – Andrzej Dudek, Stanisław Kiełbasa 
– Zakład Instalacji Sanitarnych, Angelika i Piotr Czyżyccy – firma CMC – Stacja Paliw, Browar Okocim CALS-
BERG POLSKA S.A. – Stanisław Krakowski, RYBIA WYSPA – Agnieszka i Adam Paskowie, Andrzej Zelek – 
firma AUTO-ZELEK, Marek Strzelec – firma DIMARCO. Podziękowania kierujemy również do: rady sołeckiej 
i pani sołtys z Gnojnika oraz pań z Żerkowa pod przewodnictwem pani sołtys. 

Z ostatniej chwili…
Grupa wieńcowa z Biesiadek reprezentowała naszą gminę podczas Dożynek Wojewódzkich Województwa Małopol-
skiego w Piwnicznej-Zdroju 23 sierpnia br.
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Świadczenia rodzinne – 2015/2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku in-

formuje, że w związku ze zbliżającym  się końcem okre-
su zasiłkowego 2014/2015, trwającego od 01.11.2014 r.  
do 31.10.2015 r., wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy 
okres zasiłkowy 2015/2016 trwający od 01.11.2015 r. do 
31.10.2016 r. przyjmowane będą począwszy od miesią-
ca września 2015 roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 30 września 2015 roku, ustalanie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  
31 listopada 2015 roku. 

Natomiast, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 
30 listopada 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 
następuje do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

 Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Gnojniku, w Dziale Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. nr 18, II piętro 
w Urzędzie Gminy w Gnojniku. 

Ponadto wszystkim osobom uprawnionym do świad-
czeń rodzinnych w bieżącym okresie zasiłkowym 
2014/2015 przypominamy, że do dnia 15.09.2015 r. nale-
ży doręczyć zaświadczenia potwierdzające podjęcie lub 
kontynuację nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej. 

Fundusz Alimentacyjny – 2015/2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku in-

formuje, że zbliża się koniec okresu świadczeniowego 
2014/2015, trwającego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 
Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 trwa-
jący od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. przyjmowane 
będą od początku sierpnia 2015 roku.                                                                    

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalanie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 31 października 2015 r.  
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 września do dnia 31 października 2015 r., ustale-
nie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za mie-
siąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015 r.  
Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Gnojniku - Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. nr 18, II piętro 
w Urzędzie Gminy w Gnojniku.

Renata Wnęk
referent ds. świadczeń rodzinnych

Zasady udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, w formie sty-
pendiów szkolnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku in-
formuje, że w okresie od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r.  
przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego.

Stypendia i zasiłki szkolne udzielane są na podsta-
wie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Stypendium Szkolne - może otrzymać uczeń, znajdu-
jący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z ni-
skich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, 
gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętno-
ści wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie-
pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wy-
sokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przy-
znanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach 
określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo-
łecznej i nie może przekraczać kwoty 456,00 zł na oso-
bę w rodzinie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa 
się w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na-
leży złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gnojniku wraz z wszystkimi oryginalnymi dokumen-
tami o dochodach rodziny netto za miesiąc poprzedzają-
cy składanie wniosku ( tj. za sierpień danego roku kalen-
darzowego).                                                                                                             

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie 

o zarobkach netto rodziców i innych dorosłych człon-
ków rodziny;

2. oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezro-
botnych lub poszukujących pracy;

3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu 
świadczeń dla bezrobotnych;

4. zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospo-
darstwa rolnego; 

5. wyroki sądowe, mówiące o wysokości zasądzo-
nych alimentów lub oświadczenie o wysokości pobiera-
nych alimentów;

6. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wyso-
kości otrzymywanych świadczeń;

7. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwa-
nych z prac dorywczych.

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależ-
na od wysokości wykazanego dochodu na członka ro-
dziny.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawa-
ne jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnie-
je konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków 
(wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty 
na cele edukacyjne.       

Anna Boczarska
kier. GOPS w Gnojniku
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Poznajmy się
Artykuł z cyklu „Zwykli ludzie – niezwykłe pasje życiowe”

Młodziutka pasjonatka sztuki jest autorką wielu doj-
rzałych, nietuzinkowych prac, które ujrzały światło dzien-
ne na wystawie przygotowanej z okazji 800-lecia wsi 
Lewniowa. Ogromny talent filigranowej artystki wzbudził 
zachwyt i zadziwienie, bo oto okazało się, że wśród nas 
po cichutku żyje sobie godna następczyni Vincenta van 
Gogha. Zaprezentowane podczas imprezy dzieła składają 
się na imponujący dorobek 
Marty Ząbkowskiej, bo-
wiem o niej tu mowa, sło-
wiańskiej urody mieszkanki 
Lewniowej. Po namowach, 
zdecydowała się uchylić 
rąbka swych tajemnic. 

Jesteś bardzo młoda, 
dlatego zapytam wprost, 
czy zainteresowanie sztu-
ką to przypadek, czy też 
ktoś wskazał Ci drogo-
wskaz? Kto pomógł przy 
wyborze szkoły?

Tak na serio zaczęłam 
malować już od dziecka. Mama często denerwowała się 
na mnie, bo malowałam po wszystkim, co popadło. Jed-
nak rodzice wspierali mnie i kupowali mi wszystkie akce-
soria potrzebne do rysowania, ponieważ zauważyli moją 
pasję i pomagali mi w jej kształtowaniu. Wybór Liceum 
Plastycznego to decyzja podjęta szybko i troszkę przez 
przypadek. Pewnego razu podczas rozmowy z Aldo-
ną Szot – cenioną malarką z Gnojnika, dowiedziałam się 
o dobrej szkole plastycznej w Tarnowie. Powiedziała mi, 
że powinnam tam pójść. Dokumenty złożyłam w ostatnim 
momencie, a do egzaminów podeszłam, nie wiedząc, cze-
go się mogę spodziewać. Na szczęście wszystko poszło 
po mojej myśli. 

Czy na twojej drodze życiowej znalazła się jakaś 
firma, która Ci dała szansę rozwoju, praktyka przy ja-
kimś mistrzu? 

O wielu pracach mówi się, że można się ich nauczyć, 
ale akurat do tworzenia sztuki jak nic potrzebny jest zmysł 
i wrodzony talent, zaś nauka i praktyka są jedynie waż-
nym dodatkiem. Pewnie gdybym nie miała w sobie tego 
daru i pasji do tworzenia, ani nauka ani praktyki na nic by 
się zdały. Wielkim szczęściem dla mnie była praktyka we 
Włoszech, podczas której miałam przyjemność współpra-
cować z mistrzem Valentino Montanari, odkrywającym 
przed uczniami tajniki mozaiki. 

Co najchętniej tworzysz i jakie odczucia Ci wów-
czas towarzyszą? 

Obrazy, rysunki lub grafiki komputerowe o zabar-
wieniu fantastycznym, mitologicznym. Czerpię pomysły 
z książek, legend oraz z rzeczywistości, jednak lubię ją 
przekształcać. Uwielbiam malować człowieka, bo to nie-
zwykle ciekawy temat. Gdy maluję, jestem zadowolona 

z faktu, że tworzę coś nowego i niepowtarzalnego. Potra-
fię też rzeźbić w drewnie i w glinie.

Uczestnictwo w cenionych  konkursach, laury i wy-
różnienia… 

Nagroda główna w konkursie NCS „Język barwy 
w designie" organizowanym przez Formy Przemysłowe 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

I miejsce w konkursie na projekt plakatu „25 lat wol-
ności 1989-2014”, w kat. szkoły ponadgimnazjalne. Wy-
różnienie w konkursie na projekt plakatu „Święto niepod-
ległości 11 XI 1918 r.” w kat. szkoły ponadgimnazjal-
ne. Moje prace pojawiły się również na wystawie najlep-

szych prac dyplomowych 
organizowanej przez Biu-
ro Wystaw Artystycznych 
w Tarnowie, na wystawie 
pokonkursowej autoportre-
tów w Poznaniu, na trans-
mitowanej wystawie „Tar-
nów-Paryż” w galerii „L11” 
w Paryżu.

Co jest według Cie-
bie najważniejsze w ży-
ciu? Towarzyszy Ci jakieś 
motto życiowe?

Myślę, że życie jest in-
teresujące. Nigdy mi się nie 

nudzi, gdyż w każdym momencie mogę zająć się szlifo-
waniem swoich umiejętności. W moim, jeszcze niedłu-
gim życiu próbowałam wielu rzeczy, ale ostatecznie po-
stawiłam na sztukę i  kuglarstwo – moje dodatkowe hob-
by. Tym razem jest to taniec z ogniem przy użyciu sprzę-
tów takich jak: poi, wachlarze, parzydełka, itp. Jestem tan-
cerką grupy „Fire & Drums” ze Szczurowej. Dodatkowo 
zajmuję się choreografią.

najskrytsze marzenia… 
Chciałabym, aby moja pasja stała się moją pracą, która 

pozwoliłaby mi wieść spokojne i szczęśliwe życie. 
Czym zajmujesz się obecnie?
Obecnie odpoczywam po maturze i dyplomie. Maluję 

na zamówienie, tworzę dla własnej przyjemności, trenuję 
kuglarstwo, a od października zaczynam studia.

Czy można składać zamówienia na Twoje prace 
i kupować je?

Przeważnie tworzę obrazy na zamówienie, od portre-
tów po prace fantastyczne, nie ograniczam się co do tema-
tu. Chcę mieć wszechstronne doświadczenie, tworzę także 
materiały reklamowe: plakaty, wizytówki, logo itp. Jed-
nak najbardziej zadowolona jestem, gdy ludzie zamawia-
ją u mnie obrazy i proszą mnie abym namalowała to, co 
chcę, bo pragną mieć moją pracę na ścianie, która odda-
wałaby mój charakter i wizję świata.

Jakimi słowami określiłabyś swoje życie? Twój naj-
milej wspominany w życiu dzień…  

Moje życie jest ciekawe, szczęśliwe i dlatego ciężko 
mi wybrać spośród nich jedno najwspanialsze wspomnie-
nie. Mam nadzieję, że nastąpi taki dzień w życiu, który 
będzie szczególnie się wyróżniał. Mam dopiero 20 lat, 
więc wiele jeszcze przede mną. 

Rozmawiała Helena Święch
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Przypominamy o konkursie!
Trwa konkurs na pocztówkę z miejscowości, które w tym roku obchodzą jubileusz 800-lecia, tj. Gnojnik, 

Gosprzydowa i Lewniowa. Regulamin w całości dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury na 
Facebooku oraz w naszej siedzibie. Zapraszamy – to już ostatni moment!

Zapraszamy do lektury!

Centrum Kultury w Gnojniku wyda-
ło pocztówki ukazujące istotne elemen-
ty, tj. zabytki i krajobrazy trzech jubila-
tek: Lewniowej, Gosprzydowej i Gnojni-
ka. Ogłoszony konkurs cieszył się dużą 
popularnością wśród dzieci i młodzie-
ży, a zwycięskie prace znalazły swój fi-
nał w profesjonalnej drukarni. Pocztów-
ki dostępne są m.in. w Centrum Kultury 
i Urzędzie Gminy w Gnojniku.

Tym razem zachęcam Was do sięgnięcia po świeżutki 
polski kryminał autorstwa Tomasza Lipki pt. „Notebook”.

Rok 2012. Cały kraj w euforii szykuje się do in-
auguracji  najważniejszej sporto-
wej imprezy w historii. W cieniu 
przygotowań do Euro toczy się jed-
nak rozgrywka, która może wstrzą-
snąć fundamentami całego państwa. 
W wypadku drogowym pod Piotrko-
wem Mazowieckim ginie młoda kobie-
ta Dagmara Frost. Wezwany na miej-
sce, dobiegający czterdziestki i rozcza-
rowany życiem, prokurator Radosław 
Bolesta z początku nie widzi w spra-
wie nic podejrzanego. Zbyt duża pręd-
kość i niebezpieczny manewr wyprze-
dzania to najczęstsze przyczyny wypad-
ków. Gdy jednak chce poinformować 
o tragedii rodzinę dziewczyny, okazu-
je się, że kobieta była na świecie zupełnie sama. Żad-
nych krewnych, żadnych przyjaciół. Tak jakby ktoś ce-
lowo pozacierał wszelkie ślady. Prokurator ma nadzieję, 
że pomoże mu laptop znaleziony przy zmarłej na miej-
scu wypadku. Jeszcze o tym nie wie, ale uruchomie-
nie komputera zmieni całe jego dotychczasowe życie.  

Jakiego typu informacje znajdują się w komputerze Dag-
mary Frost? Komu zależy na odzyskaniu dysku? Czy 
jej śmierć to rzeczywiście tragiczny wypadek? Prokura-

tor Bolesta, włączając komputer, otwie-
ra puszkę Pandory. Odkrywa starannie 
udokumentowane archiwum dziennikar-
ki śledczej – afery polityczne i skandale 
medyczne to tylko wierzchołek góry lo-
dowej… Swoimi spostrzeżeniami i wąt-
pliwościami Bolesta dzieli się z zaprzyjaź-
nionymi policjantem i księdzem, tworząc 
wspólnie z nimi wyjątkowe dochodzenio-
we trio. Razem odkrywają szokujące ma-
teriały, a Bolesta przekonuje się na wła-
snej skórze, że coś jest na rzeczy... Ktoś 
wywraca mu mieszkanie do góry noga-
mi, co jeszcze bardziej dopinguje go do 
działania. Dociera do najbliższych znajo-
mych dziewczyny – znanego dziennikarza 

i przyjaciółki z Domu Dziecka. Sprawa początkowo taka 
zwyczajna okazuje się szokująca, a sam prokurator już 
wkrótce będzie musiał stawić czoło siłom, które działają 
w cieniu i zrobią wszystko, aby w cieniu pozostać.

Po książkę zapraszamy do naszych bibliotek!
Oprac. Edyta Frejlich



WIEŚCI GMINNE

17

lipiec - sierpieńNr 4(118) 15

AEROBiK 
Zestawy intensywnych ćwiczeń, które pomagają 
w utrzymaniu dobrej kondycji.
instruktor: Andrzej Urban 
koszt: ok. 30 zł miesięcznie 

ZAJĘCiA TAnECZnO-RUCHOWE
Elementy tańca nowoczesnego, towarzyskiego (dance show, jazz). 
Taniec dodaje pewności siebie i odwagi, umożliwia udział w prestiżo-
wych konkursach  i festiwalach Uczestnicy zajęć uczą się koordynacji  
i płynności ruchów oraz panowania nad własnym ciałem. 
W tym roku otwieramy dwie grupy: I nowa grupa – „Mini Błysk”  
od 6 do 9 lat i II, już istniejąca grupa – „Błysk” od 10+.
instruktor: Marta Kremer
kiedy: piątki, godz. 17.45-18.30 – grupa początkujących od 6 do 9 lat, 
godz. 18.30-19.15 – dzieci starsze i młodzież 10+
koszt: opłata za miesiąc – 20 zł

ORKiESTRA DĘTA – TRWA REKRUTACJA!
Nauka gry na instrumentach dętych 
instruktor: Wiesław Porwisz – kapelmistrz orkiestry dętej 
kiedy: zajęcia w godz. popołudniowych 
koszt: od tego sezonu bezpłatnie

LEKCJE GRy nA inSTRUMEnTACH MUZyCZnyCH 
kiedy: wtorek – godz. 13.30-17.00
instruktor: Jakub Tota – mgr Dyrygentury i Chóralistyki 
koszt: opłata za miesiąc ok. 60 zł

ZABAWA W TEATR 
Grupa teatralna „Dworzanie” zaprasza osoby indywidualne jak rów-
nież zespoły amatorskie do współpracy. Tworzymy spektakle teatralne, 
uczestniczymy w konkursach.

JĘZyK AnGiELSKi OD PODSTAW 
Zajęcia dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowa-
nych prowadzone w małych grupach, w godzinach popołudniowych. 
Zapewniamy nowoczesny system nauczania pod okiem wykwalifiko-
wanego pedagoga. Dołączyć można w każdej chwili do jednej z wy-
branych grup wiekowych: szkoła podstawowa z klasą 0, szkoła śred-
nia oraz dorośli. 
koszt: opłata za miesiąc – ok. 40 zł

Centrum Kultury w Gnojniku zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia stałe organizowane w ciągu całego tygo-
dnia w godzinach popołudniowych. 
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Co słychać w gminie?
W czerwcu br. Rada Gminy w Gnojniku powołała 

„Młodzieżową Radę Gminy”. Jej celem będzie zaanga-
żowanie młodzieży w życie publiczne, opiniowanie, ini-
cjowanie i promowanie wielu działań m.in. o charakte-
rze społecznym i edukacyjnym. W naszej gminie wy-
bory do Młodzieżowej Rady Gminy odbędą się wraz 
z nowym rokiem szkolnym, tuż po wakacjach. Zachęca-
my do udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich gim-
nazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
do 18 roku życia.

***
W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 

2015” Gmina Gnojnik otrzymała dotację w kwocie  
39 450,00 zł na realizację zadania „ Modernizacja Domu 
Strażaka w Gnojniku”. Projekt obejmować będzie: re-
mont ścian, podłóg, sufitów w 3 garażach, pomieszcze-
niach i kotłowni OSP, wymianę instalacji sanitarnej, wy-
mianę instalacji elektrycznej w garażach i kotłowni, wy-
konanie stolarki wewnętrznej.

***
LKS „ORZEŁ” Lewniowa reprezentujący gminę 

Gnojnik na turnieju powiatowym zdobył wicemistrzo-
stwo w turnieju piłkarskim pn. „Wakacje z Piłką Nożną” 
i uzyskał rekomendację do udziału w półfinałach woje-
wództwa małopolskiego.

***
Rozstrzygnięto przetarg na remont dróg transpor-

tu rolnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  
TRANS-BET z siedzibą w Gnojniku. 

GnOJniK

***
Po 7 latach pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. 

Urszuli z towarzyszkami w Gosprzydowej, decyzją ks. 
biskupa ordynariusza, ks. Krzysztof Klimczak został 
przeniesiony do parafii Matki Bożej Bolesnej w Czar-
nym Potoku, jako proboszcz i kustosz tamtejszego sank-
tuarium. Obowiązki proboszcza gosprzydowskiej parafii 
objął ks. Janusz Skrzypek – dotychczasowy proboszcz 
parafii w Skrzyszowie k./ Dębicy. Wszyscy pamiętamy 
zapewne ks. Janusza jako wikariusza w parafii św. Mar-
cina w Gnojniku. Można powiedzieć, że po blisko dzie-
sięciu latach wraca do dekanatu brzeskiego, aby praco-
wać w sąsiedniej parafii.

***
W ramach programu „Dofinansowanie przydomo-

wych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budyn-
ków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” na tere-
nie naszej gminy powstały 104 przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. Realizacja zadania została dofinansowa-
na przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji, natomiast 
mieszkańcy pokrywali 10% wkładu własnego kosztów 
kwalifikowalnych.

***
W związku z utrzymującą się suszą, wójt gminy 

Gnojnik zwraca się z prośbą do odbiorców wody z gmin-
nej sieci wodociągowej o rozsądne jej gospodarowanie 
do czasu wystąpienia znaczących opadów deszczu.

Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym „Cztery pory roku w Gminie Gnojnik” ogłoszonym 
przez wójta gminy Gnojnik. Do 30 września 2015 r. można dostarczać prace w kategorii LATO. Zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału.

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



WIEŚCI GMINNE

19

lipiec - sierpieńNr 4(118) 15



WIEŚCI GMINNE

20

lipiec - sierpień Nr 4(118) 15800 lat minęło…
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Lewniowej


