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Niech te Święta Bożego Narodzenia, 
upłyną radośnie w rodzinnym gronie, a w Waszych sercach zagości pokój i szczęście. Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi 

w każdym dniu Nowego Roku!
Przewodniczący 

Rady Gminy 
Janusz Zych

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

• Kolejna monografia w gminie

• Podsumowanie gminnych projektów

• Spotkania tradycyjne i innowacyjne

• Ciekawe warsztaty 

• Co słychać w gminie?
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Kochani Czytelnicy, już tyl-
ko kilka dni może nam ofia-
rować rok 2015. Powoli na 
pierwsze miejsce wysuwa się 
pachnąca choinka, pierwsza 
gwiazdka, świąteczne krzą-
tanie i szaleństwa nocy syl-
westrowej. To także czas na 
krótkie podsumowania oraz 
snucie kolejnych planów 
i stawianie sobie dalszych ce-
lów. To również koniec roku 
jubileuszowego dla Gnojnika,  
Gosprzydowej i Lewniowej. 

Nie koniec jednak kolejnych ciekawych projektów,  
te bowiem będziemy realizować także w przyszłym 
roku. A co kryją stronice naszego periodyku? Prze-
czytacie o kolejnej monografii, o którą wzbogaciła się 
800-letnia Gosprzydowa, o sukcesach naszych uczniów 
na niwie sportowej i nie tylko. Najmłodsi pewnie do dziś 
z uśmiechem wspominają spotkanie ze św. Mikołajem, 
który wędrował po okolicznych szkołach i świetlicach. 
A skoro o wędrówkach mowa, zapraszamy do zapozna-
nia się z podsumowaniem inwestycji i projektów realizo-
wanych przez gminę. W grudniowym wydaniu nie może 
zabraknąć kalendarza imprez na 2016 r. A co przyniesie 
dla nas kolejny rok? Miejmy nadzieję, że same dobre 
chwile, czego sobie i Wam, Drodzy Czytelnicy, życzę.

Ewa Świerczek 
Redaktor naczelny 

Od redaktora

Niech słowa wiersza ks. Twardowskiego 
będą dla nas drogowskazem i myślą przewodnią 

nie tylko na najbliższe Święta. 
Niech pokój w sercach i chęć dojrzenia 

w drugim człowieku bliźniego 
pozostaną z nami na dłuższy czas 

życzy Redakcja WG

Wiersz staroświecki  
 
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.
 
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
 
Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
 
Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego. […]

      [ks. Jan Twardowski]
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Dobiega końca rok 2015, a grudzień to nie tylko czas 
przygotowań przedświątecznych, ale również pora na 
podsumowanie całorocznej pracy samorządu. 
Jednym z większych zadań zrealizowanych w naszej 
gminie w mijającym roku była budowa mikroinstalacji 
prosumenckich. Projekt obejmował montaż 25 instalacji 
fotowoltaicznych (23 na budynkach mieszkalnych oraz  
2 na budynkach użyteczności publicznej tj. budyn-
ku Urzędu Gminy i budynku Publicznego Przedszkola 
w Gnojniku). Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 
900 tys. zł w tym 720 tys. zł stanowiło dofinansowa-
nie pozyskane z PROW 2007-2013 w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla ludności gospodarki wiejskiej” 
tj. 90% kosztów 
kwalifikowanych 
netto.
Drugim waż-
nym projektem 
była „Budowa 
przydomowych 
o c z y s z c z a l n i 
ścieków”. W ra-
mach w/w za-
dania na terenie 
gminy powstały 
104 przydomo-
we biologiczne 
oczyszczalnie. 
Całkowity koszt 
projektu wyniósł  
2 167 404,16 zł, 
w tym dofinan-
sowanie ze środ-
ków NFOŚiGW – w formie pożyczki: 862 902 zł oraz 
dotacji 909 595 zł, natomiast 10 % stanowił wkład wła-
sny mieszkańców. 
Jak co roku, znaczna część środków z budżetu gminy 
została przeznaczona na poprawę infrastruktury. Niemal 
4 km dróg zmodernizowano w ramach zadania „Odbu-
dowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opa-
dów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po wy-
stąpieniu intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 
roku”. Łączna kwota wydatków na w/w inwestycje to 
blisko 950 tys. zł, z czego około 600 tys. zł stanowiło 
dofinansowanie pozyskane z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Dzięki wsparciu marszałka, przebu-
dowy doczekały się następujące drogi: „W stronę Ma-
ciaszek” w Uszwi, „W Pole” w Zawadzie Uszewskiej, 
„Przez Wieś” w Lewniowej, „Leśniczówka na Łonio-
wą” w Biesiadkach, „Puste” w Gnojniku, „Nad Goleń-
ca” w Gosprzydowej. Zakres prac obejmował: wybranie 
rowów, wykonanie przepustów drogowych, przygoto-
wanie podbudowy, nadsypanie poboczy, wybieranie 
i umacnianie rowów oraz wylanie nowej asfaltowej na-
wierzchni. 
Prócz dróg asfaltowych udało nam się wyremontować 
również 10 dróg transportu rolnego. Całkowity koszt za-

Rok pod znakiem ekologii
mknął się w kwocie ponad 160 tys. zł, z czego przeszło 
80 tys. zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Moder-
nizację przeprowadzono na następujących drogach: „Koło 
Cmentarza w stronę Żerkowa” w Biesiadkach (100 m),  
„Krasna na Chronów” w Gnojniku (180 m), „Stara Wieś 
w stronę Zająca” w Gnojniku (100 m), „Pod Krzyż 
w stronę Kozdrój” w Gnojniku (180 m), „Łącznik Stara 
Wieś – Granice Chronowskie do Frankowskich” w Gnoj-
niku (130 m), „Za DPS” w Gosprzydowej (280 m),  
„Na Dole w stronę Gawlika” w Lewniowej (100 m), 
„Abramówka” w Lewniowej (180 m), „Przesna Tam-
ta Strona” w Uszwi (150 m), „Do Zbrodni” w Żerkowie 

(165 m). 
Podobnie jak 
w latach ubie-
głych, aby po-
prawić bezpie-
czeństwo miesz-
kańców wybu-
dowaliśmy 350 
m.b. chodników 
za łączną kwotę 
ponad 300 tys. 
zł, dodatkowo 
oznakowaliśmy 
drogi. W sumie 
przy gminnych 
szosach pojawiło 
się 370 znaków. 
Wychodząc na-
przeciw potrze-
bom młodych 

mieszkańców, zrealizowaliśmy również szereg prac 
w zakresie oświaty. Jednym z priorytetowych przed-
sięwzięć była budowa hali sportowej przy istniejącym 
budynku Szkoły Podstawowej w Biesiadkach. W tym 
roku został wykonany etap drugi inwestycji (stan suro-
wy z pokryciem dachowym). Koszt wykonania prac to 
ponad 350 tys. zł. Projekt współfinansowany jest przez 
MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Poza tym w obszarze szkolnictwa wykonano kilka 
mniejszych inwestycji m.in. zmodernizowano pomiesz-
czenia sanitarne w Publicznym Przedszkolu w Gnojni-
ku oraz Publicznym Przedszkolu w Uszwi, a także po-
mieszczenie świetlicy w ZSP w Biesiadkach. Z kolei 
pracownia komputerowa i biblioteka Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gnojniku wzbogaciła się o klimaty-
zatory. W ofercie skierowanej dla dzieci i młodzieży 
należy ująć także kontynuację projektu „Już pływam”, 
w ramach którego 140 uczniów szkół podstawowych od-
było pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pły-
walni w Bochni dziesięć 20-godzinnych kursów nauki 
pływania. Instruktorzy, nauczyciele i rodzice zauważyli 
u uczestników ogólną poprawę sprawności fizycznej, 
a także zmniejszenie wad postaw ciała. Koszt działania 
wyniósł blisko 50 tys. zł.

Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach
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Samorząd przy planowaniu bieżących działań nie za-
pomniał o potrzebach jednostek OSP. Gmina Gnojnik 
regularnie korzysta ze wsparcia w ramach programu 
„Małopolskie Remizy”. Nie inaczej było w tym roku. 
Dzięki pozyskanej 
dotacji, kapitalnego 
remontu doczekał się 
budynek Domu Stra-
żaka w Gnojniku. 
Zakres wykonanych 
prac obejmował re-
mont ścian i sufitów 
w trzech garażach 
oraz pomieszczeniu 
kotłowni, prócz tego 
wymianę instalacji 
sanitarnej i elektrycz-
nej oraz wykonanie 
stolarki wewnętrznej. 
Całkowity koszt prac 
remontowo-budow-
lanych sięgnął 100 
tys. zł, w tym dotacja 
w wysokości niemal 40 tys. zł z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Równolegle przeprowadzone zostały 
działania związane z przebudową kotłowni węglowej 
na kotłownię gazową oraz wymianą grzejników i we-
wnętrznej instalacji C.O. Całkowity koszt w/w robót to 
ponad 90 tys. zł, z czego blisko 40 tys. zł stanowiło do-
finansowanie pozyskane z WFOŚiGW. W trosce o bez-
pieczeństwo naszych 
strażaków trzy jed-
nostki OSP: Zawada 
Uszewska, Gosprzy-
dowa i Uszew zostały 
wyposażone w spe-
cjalistyczną odzież 
ochronną. Dotację na 
jej zakup w wysoko-
ści połowy kosztów 
zakupu przedmio-
towych zestawów 
samorząd pozyskał 
z WFOŚiGW w ra-
mach programu „Za-
pobieganie poważnym 
awariom i likwidacja 
ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Cał-
kowity koszt zamknął się w kwocie 15 930 zł.
Działania wykonywane w ciągu roku to nie tylko inwe-
stycje, ale również realizacja tzw. projektów miękkich, 
które w równoważnym stopniu wpływają na rozwój 
naszej małej ojczyzny. Prężnie funkcjonujący Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działań profi-
laktycznych w zakresie zwalczania narkomanii oraz 
przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansował kilka pro-
gramów profilaktycznych, wycieczek oraz współorgani-
zował zimowiska, kolonie letnie i obozy sportowe. Na 
ten cel wydatkowaliśmy ponad 70 tys. zł. Od kwietnia 
br. w ramach umowy zlecenia pracuje asystent rodziny, 

który swoją opieką obejmuje 9 rodzin. Koszt realizacji 
zadania to 8 750 zł, są to w całości środki pozyskane 
z dotacji. Kontynuowaliśmy również prowadzony już 
od kilku lat program rządowy „Pomoc państwa w za-

kresie dożywiania”. 
W ramach tego zada-
nia blisko 300 dzieci 
może zjeść w szkole 
ciepły posiłek. Pomo-
cą objęliśmy również 
rodziny wielodzietne 
3+ wcielając w życie 
program „Pierwszy 
dzwonek” oraz Kartę 
Dużej Rodziny. Prócz 
tego regularnie wypła-
cane są stypendia dla 
uczniów. Do tej pory 
wypłaciliśmy pierw-
szą ratę tych świad-
czeń na kwotę niemal 
60 tys. zł. Dodatkowo 
Ośrodek Pomocy za-

inicjował przedsięwzięcie we wsparciu z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 
W wyniku w/w działania przekazano blisko 28 ton zróż-
nicowanych artykułów spożywczych osobom najbardziej 
potrzebującym. W grudniu, dzięki  ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna paczka” 11 rodzin otrzymało świąteczne  
podarki. 

Jednym z zadań i ce-
lów władz w 2015 
roku była aktywizacja 
osób bezrobotnych. 
Angaż w ramach prac 
społecznie-użytecz-
nych, interwencyj-
nych, robót publicz-
nych i stażów we 
współpracy z PUP 
w Brzesku oraz WUP 
w Krakowie otrzyma-
ło łącznie kilkanaście 
osób długotrwale po-
zostających bez za-
trudnienia. Poza tym 
wielkim wsparciem 

dla gminy była praca osadzonych z Zakładu Karnego 
w Nowym Wiśniczu. 
Myślę, że wymieniłem najważniejsze projekty i zada-
nia, które udało nam się wykonać w mijającym roku. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób sta-
rali się wspierać działania, mające na celu dobro naszej 
małej ojczyzny. Przed nami nowy rok i kolejne wyzwa-
nia. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z Radą Gminy 
uda nam się zrealizować jeszcze więcej planów, które 
korzystnie wpłyną na poprawę wizerunku i atrakcyjności 
naszej gminy.

Sławomir Paterek
Wójt Gminy Gnojnik

Instalacja fotowoltaiczna na dachu Przedszkola w Gnojniku

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
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Inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Gnoj-
nik została zwieńczona uchwałą Rady Gminy o jej po-
wołaniu, którą podjęto 16 czerwca 2015 r. Kolejnym 
krokiem było ogłoszenie wyborów, które przeprowadzo-
no 8 października 2015 r. zgodnie z demokratycznymi 
zasadami tajności, równości, powszechności i bezpo-
średniości. Na młodzieżowych radnych kandydowali 
gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
do 18 roku życia. W czasie wyborów towarzyszyła nam 
przedstawicielka Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych 
Barbara Kazior, któ-
ra wspierała wszyst-
kie nasze działania 
zmierzające do po-
wołania MRG. Rela-
cję z tego wydarzenia 
nagrała Tarnowska.tv,  
a  Gminna Komisja 
Wyborcza po podli-
czeniu głosów przygo-
towała obwieszczenie 
zawierające listę czter-
nastu radnych.
28 października zor-
ganizowano dla nich 
wyjazdowe spotkanie 
organizacyjno-inte-
gracyjne, które było 
w pełni sfinansowane 
ze środków pozyskanych w ramach projektu „Młodzie-
żowe rady – edukacja obywatelska w praktyce”, piloto-
wanego przez Stowarzyszenie ,,Kawaleria” z Toporzy-
ska we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktyw-
nych z Krakowa.
Młodzieżowi radni wraz z opiekunami: Dorotą Muchą 
z PG w Uszwi i Małgorzatą Wawryką z PG w Gnojniku 
udali się do Kopalni Soli w Bochni. Gościnnie w wy-
jeździe uczestniczyła wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Gnojnik Danuta Sacha, która przybliżyła młodzieży, na 
czym polega działalność rady. Zachęciła do aktywności 
i twórczych pomysłów do realizacji.
Młodzi radni mieli też czas na poznanie się i integrację, 

Młodzieżowa Rada Gminy już po ślubowaniu
gdyż pochodzą z różnych miejscowości naszej gminy. 
Pobyt w kopalni uwieczniono na licznych zdjęciach,  
które będą pamiątką ze wspólnego wyjazdu i początkiem 
nowej przygody, w nowej roli. 
Najbardziej oczekiwany moment nadszedł jednak  
25 listopada, gdyż wtedy odbyła się I sesja Młodzieżo-
wej Rady Gminy i oficjalne powołanie na radnych oraz 
uroczyste ślubowanie złożone w obecności wójta gminy 
Gnojnik. W tym dniu w wyniku głosowania ukonstytu-
owano prezydium MRG w składzie: Patryk Bober –  

p r z e w o d n i c z ą c y , 
Katarzyna Toboła 
– wiceprzewodniczą-
ca, Julia Strzesak 
– sekretarz. Patryk 
i Kasia są mieszkań-
cami Uszwi, uczą się 
w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 
1 w Brzesku, a Julia 
pochodzi z Biesia-
dek i jest uczenni-
cą PG w Gnojniku. 
Pozostali radni to:
Laura Babraj z Gnoj-
nika, Maria Bednarek 
z Lewniowej, Kamila 
Fitrzyk z Gnojnika, 
Arkadiusz Hebda 

z Biesiadek, Kamil Kaźmierczyk z Lewniowej, Kor-
nelia Mikulska z Uszwi, Weronika Sowa z Gnojnika, 
Sabina Święch z Gnojnika, Joanna Tasior z Uszwi, 
Kornelia Warkocz z Uszwi, Kamila Wyczesana z Za-
wady Uszewskiej.
Na zakończenie sesji głos zabrał nowo wybrany prze-
wodniczący, który po raz pierwszy oficjalnie wystą-
pił w tej roli, dziękując swoim kolegom i koleżankom  
za zaufanie i powierzenie mu tej zaszczytnej funkcji. 
Mamy nadzieję, że młodzieżowi radni będą głosem 
młodych ludzi z całej gminy, a ich pomysły okażą się 
twórcze i możliwe do realizacji przy wsparciu ze strony 
władz gminy.                               Małgorzata Wawryka

Młodzi radni w kopalniUroczyste ślubowanie

Pierwsze wybory Młodzieżowej Rady
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Po raz kolejny uczniowie klas I-III z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Biesiadkach wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, która odbyła 
się w tym roku 6 listopada. Dzień ten w naszej szko-
le był poprzedzony licznymi działaniami, które miały 
przede wszystkim na celu zapoznanie i stosowanie przez 
uczniów w życiu 12 zasad prawidłowego odżywiania. 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzili 
cykl zajęć edukacyjnych nt. zdrowego odżywiania, kul-
tury spożywania posiłków, itp. Przeprowadzono kon-
kurs plastyczny ph. „Fantazyjna kanapka”, wykonano 
ulotki i baner z 12 zasadami prawidłowego odżywiania. 
Uczniowie klasy Ia i Ib wykonali plakat nt. Europejski-
go Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, uczniowie 
klasy III przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny 
pt. „Witaminki, witaminki…” oraz udekorowali szkołę 
z tej okazji. W nasze przygotowania ochoczo włączyli 
się rodzice, którzy w dniu „śniadaniowej uczty” wysłu-
chali wspólnie z uczniami prelekcji dietetyka, a później 
wszyscy razem przygotowali pożywne i zdrowe śniada-
nie, które dało moc każdemu, kto się nim posilił. Nasze 
śniadanie prezentowało się na wspaniałych wyspach:  

„Śniadaniowa uczta” w Biesiadkach
kanapkowej, owocowej, mlecznej i wyspie zdrowych de-
serów. Wszystko wyglądało tak apetycznie, że znikało 
w mgnieniu oka. Całej naszej „śniadaniowej akcji” przy-
glądał się dyrektor ZOSiP-u w Gnojniku Andrzej Stań-
czyk, który zaszczycił nas swoją obecnością. Szkoda, że 
takiej uczty nie ma w szkole każdego dnia. A dla tych, 
którzy jeszcze nie znają 12 zasad prawidłowego odży-
wiania, przygotowaliśmy krótkie vademecum:

1 – do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem, 
2 – mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości, 
3 – zawsze myj ręce przed posiłkiem, 4 – pięć posił-
ków w ciągu dnia jest na piątkę, 5 – jedz o stałych 
porach i nie spiesz się, 6 – mięso, jaja czy ryby – 
możesz wybierać, 7 – pamiętaj o kaszach, jedz chleb, 
nie bułeczki, 8 – dzień bez pięciu porcji świeżych 
warzyw, owoców i soku to dzień stracony, 9 – posi-
łek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie, 
10 – kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem, 
11 – dobrą wodą gaś pragnienie, 12 – ruch bez ogra-
niczeń, słodycze z umiarem.

Kinga Anioł-Bukowiec 

Kucharzenie pełną parą

Bardzo zdrowe i kolorowe kanapki chętnie zajadmy

Kuchenne rewolucje w Szkole w Biesiadkach
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Spotkanie Bożonarodzeniowe
Jedynie prawdziwy człowiek 
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną dłoń.

17 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Biesiad-
kach w ciepłej, świątecznej atmosferze oraz podniosłym 
i uroczystym nastroju odbyła się Wigilia dla seniorów 
naszej gminy. Uczestniczyła w niej także młodzież 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszew-
skiej wraz z opiekunami. Uświetnili ją również swoją 
obecnością: Wójt Gminy S. Paterek, Przewodniczący 
Rady Gminy J. Zych, Sekretarz Gminy A. Rachwalik,  
ks. proboszcz K. Sroka, Prezes Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń” E. Cierniak Lambert, kierownik GOPS 
A. Boczarska oraz R. Krakowska, przedstawiciele ZO-
SiP w Gnojniku S. Grońska, M. Mrzygłód i L. Strzesak, 
sołtys Lewniowej A. Seniuk przedstawiciele Caritas Pa-
rafialnego oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Takie spotkanie jest tradycją w naszej szkole. 
Zorganizowaliśmy je w tym roku po raz szesnasty.
Dyrektor szkoły Bożena Dorota Pałka w swoim przemó-
wieniu zwróciła uwagę na uwrażliwianie młodego po-
kolenia na potrzeby ludzi starszych, chorych, samotnych                   
i potrzebujących. Aby umieli teraz i w dorosłym życiu 

zauważyć i wesprzeć takich ludzi w potrzebie. Czasem 
tak niewiele trzeba, aby sprawić komuś radość i zadowo-
lenie. Nasze spotkania uprzyjemniają chwile codzienne-
go szarego życia. Stwarzają możliwość wspólnego spo-
tkania, rozmowy w tym przedświątecznym okresie. Boże 
Narodzenie to czas ludzkiej miłości, radości, życzliwości. 
By nikomu jej nie zabrakło – mówiła dalej. Podkreśliła 
również, że są ludzie otwarci, wrażliwi, szczerzy i chęt-
ni nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. 
W tym momencie podziękowała za wsparcie finansowe 
w organizacji spotkania: GOPS w Gnojniku, ks. Probosz-
czowi Kazimierzowi Sroka, Parafialnemu Caritas, Ra-
dzie Sołeckiej w Biesiadkach oraz radnym z Biesiadek.
Młodzież szkolna w swoim programie artystycznym 
przedstawiła sceny z Bożego Narodzenia, które wzru-
szyły do łez uczestników spotkania. Po wspólnej modli-
twie dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. 
Życzenia złożyli również: Wójt Gminy Sławomir Pate-
rek, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Zych, radna 
z Biesiadek Bernadeta Witek oraz sołtys Lewniowej Ar-
tur Seniuk. Życzyli, aby przy świątecznym stole nie za-
brakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 
niósł ze sobą szczęście i pomyślność. Aby wszystkie dni 
w roku były tak piękne i szczęśliwe jak wigilijny wie-
czór, by Boża Dziecina błogosławiła wszystkim.  

Kinga Konar 
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Czytam sobie w bibliotece
„Czytam sobie w bibliotece” to ogólnopolski projekt, 
zaproponowany przez Wydawnictwo Egmont i Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, który skierowany jest do 
najmłodszych czytelników. Jego celem jest zachęcenie 
dzieci do samodzielnego czytania oraz pomoc dla biblio-
tek w zbudowaniu programu działań animacyjnych wo-
kół literatury. 
W ramach tego projektu w Bibliotekach Publicznych 
w Biesiadkach oraz Uszwi, zostały przeprowadzone 
warsztaty twórcze dla uczniów młodszych klas szkoły 
podstawowej.
Biblioteki z naszej gminy otrzymały komplet dziewię-
ciu książek z serii „Czytam sobie” wraz ze scenariusza-
mi zajęć oraz materiałami promocyjnymi. Na podstawie 
tych materiałów bibliotekarze zorganizowali zajęcia,  

oraz o sposobie segregacji śmieci. Poprzez aktywny 
udział w przygotowanych zadaniach uczniowie pozna-
li zwyczaje i zachowania wilków, a także wykazali się 
wiedzą o ekologii i recyklingu. 
Wiele śmiechu i emocji dostarczyła uczestnikom 
w Uszwi zabawa w tropienie leśnych zwierząt. Gdy 
emocje troszeczkę opadły, dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności aktorskie w przedstawieniu opowiadającym 
o przygodach małej Szarki. Natomiast w Biesiadkach 
dzieci miały za zadanie kreatywne wykonanie ufolud-
ków z odpadów gospodarstwa domowego. Każdy autor 
swego dzieła, nadał mu śmieszną nazwę. Efekty tych 
działań zostały upamiętnione na fotografii i wystawione 
na specjalnym miejscu w bibliotece.
Dzięki przeprowadzonym warsztatom, dzieci nabyły 
nowe umiejętności zabawy z książką. Mamy nadzieję, 
że dzięki takim spotkaniom czytanie stanie się dla nich 
wielką przyjemnością!
Na zakończenie warsztatów wszystkie dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek, naklejki 
oraz zawieszki. Opuściły biblioteki uśmiechnięte i pod-
ekscytowane. Życzymy najmłodszym czytelnikom wielu 
wspaniałych wrażeń przy dziecięcych lekturach.

Anna Klecka
Monika Kornaś

Ślady dzikich zwierząt pomiędzy regałami

Czytelnicze selfie w Bibliotece w Uszwi

Ekologiczne ufoludki w Bibliotece w Biesiadkach

w których dzieci z klas I-III aktywnie i kreatywnie 
uczestniczyły.
Na początku naszych spotkań, dzieci uczestniczyły w za-
bawach integracyjnych. Następnie na podstawie ksią-
żek Ewy Nowak pt. „Szarka” i Wojciecha Widłaka pt. 
,,Marta i ufoludek” dowiedziały się o bytowaniu wilka  
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Inspiracją byli sami mieszkańcy 
Niespełna 10 lat po wydaniu książki „Gosprzydowa 
z dziejów wioski i parafii” doczekaliśmy się kolejnej 
monografii. Opiekunką publikacji jest Barbara Prus, 
dlatego pospieszyłam do niej z kilkoma pytaniami.

Czy w tak krótkim czasie można było zebrać nowe 
materiały na kolejną publikację? Kiedy zrodził się 
pomysł napisania następnej książki, można by rzec – 
uzupełnienia istniejącej?
W 2006 roku, kiedy finalizowaliśmy pracę nad książką 
nikt z nas nie przypuszczał, że nakład 500 egz. zostanie 
tak szybko wyczerpany. Od kilku lat ludzie pytają: czy 
jeszcze można zakupić książkę o Gosprzydowej? Warto 
pamiętać, że pierwsze wydanie powstało pod wpływem 
impulsu. Chodziło głównie o to, aby materiał o wiosce, 
który pierwotnie został przygotowany na stronę interne-
tową mógł zaistnieć także poza „siecią”. W pracę nad 
książką grupa współautorów włożyła całe serce. Wy-
danie pierwsze zostało samodzielnie przygotowane, 
opracowane, złożone, opatrzone grafiką – było to nasze 
wspólne wielkie przedsięwzięcie, z którego cieszyliśmy 
się jak Armstrong ze spaceru po Księżycu.
A co do wydania drugiego – no właśnie – nikt z nas nie 
spodziewał się, że kiedykolwiek przyjdzie nam praco-
wać nad wydaniem drugim. Tu muszę przyznać, że zain-
teresowanie lokalną regionalistyką jest w moim przypad-
ku na tyle silne, że choć na horyzoncie nie było wyraź-
nych wskazówek nowej publikacji – to i tak wszystkie 
pojawiające się nowe informacje były (i nadal są) przeze 
mnie skrzętnie notowane, weryfikowane i uzupełniane, 
a całość trafia do specjalnego segregatora.
Kiedy wczesną wiosną pojawiło się pytanie pani sołtys 
i rady sołeckiej o to czy możliwy byłby ponowny wy-
druk książki o Gosprzydowej dedykowany na jubile-
usz 800-lecia istnienia wioski, rozpoczęłam prace nad 
sprawdzaniem nowych informacji, weryfikacją pytań 
i wątpliwości, które pojawiły się w wydaniu pierwszym. 
Moim marzeniem było uzupełnienie rozdziału o ludno-
ści, głównie o dane z metryk parafialnych. Miałam rów-
nież opracowane i zestawione listy żołnierzy z I wojny 
światowej, w oparciu o dane opublikowane na stronach 
Czeskiej Biblioteki Narodowej listy strat wojsk austro-
-węgierskich z lat 1914-1918, oraz opublikowane na 
stronach Yad Vashem wykazy osób narodowości ży-
dowskiej mieszkających w Gosprzydowej, które stra-
ciły życie podczas II wojny światowej. Zainspirowana 
monografią Gnojnika postanowiłam odwiedzić również 
Muzeum Państwowe w Tarnowie w poszukiwaniu infor-
macji o prahistorii Gosprzydowej, czyli o znaleziskach 
archeologicznych z tego terenu. No i oczywiście od 
czasu, w którym zostało ukończone wydanie pierwsze, 
przybyło sporo nowych informacji. Przecież dzień wczo-
rajszy jest już historią.
Wspaniały prezent na jubileusz 800-lecia wsi Go-
sprzydowa.
Jak wcześniej wspomniałam, inspiracją byli sami miesz-
kańcy, którzy pytali o opracowanie. To, że książka za-

istnieje, jako pomnik na 
jubileusz 800-lecia ist-
nienia wsi Gosprzydowa 
zostało postanowione 
wiosną bieżącego roku. 
Trudno sobie wyobrazić 
lepszą okazję, aby zreali-
zować takie zadanie. My-
ślę, że obok obelisku jest 
to taki nasz mały pomnik 
wystawiony przyszłym, 
ale i obecnym pokoleniom. Cieszę się, że mogłam do 
niego dołożyć swoją cegiełkę.
Książka o Gosprzydowej to dzieło kilku autorów, 
wiem natomiast, że ty jesteś mentorem, który nad 
wszystkim czuwa.
Jakoś tak wyszło, że to ja podejmuję ostateczne decyzje, 
chociaż nie jestem w tym względzie despotą (śmiech – 
przyp. E.Ś.) i przyjmuję chętnie wszystkie pojawiające 
się sugestie. 
Jak układała się praca zespołowa? Były burzliwe dys-
kusje, czy od razu był podział, kto pisze konkretne 
rozdziały?
Dyskusje nad treścią poszczególnych rozdziałów były 
prowadzone przy wydaniu pierwszym, przy drugim już 
takich spotkań nie było. Każdy wiedział, że musi zaktuali-
zować swoje rozdziały, dopisać kolejne 9 lat... Jak moż-
na się domyśleć, jako autorka wątków dotyczących hi-
storii wioski i parafii, najwięcej wymagań miałam w sto-
sunku do siebie, więc skrzętnie zabrałam się do pracy.
Kilka lat zbierania materiałów, czy coś szczególnie 
Cię zaciekawiło bądź zdziwiło?
Od dawna próbuję rozwikłać zagadkę z gosprzydowskim 
dworem. Godziny spędzone w archiwach i bibliotekach 
w poszukiwaniu szkicu czy fotografii dworu spełzły na 
niczym. Z pomocą przyszedł wnuk zarządcy dóbr go-
sprzydowskich z okresu przed parcelacją, który potrafił 
sporządzić „portret pamięciowy” budowli. W oparciu 
o szczegółowy opis został wykonany szkic przedstawia-
jący dwór gosprzydowski, który możemy oglądać w wy-
daniu drugim. 
Historia Gosprzydowej nadal pozostaje pełna tajemnic. 
Od wielu lat w sądach rejonowych i archiwach poszu-
kuję księgi dóbr tabularnych Gosprzydowa. Na tej pod-
stawie mogłabym szczegółowo prześledzić zmiany wła-
ścicieli tych dóbr po roku 1876, bo od końca XIX wieku 
zmiany właścicieli wioski następowały często. 
Nasz kościół zmienił wezwanie – z Narodzenia NMP na 
Św. Urszuli z Towarzyszkami – nie wiemy dokładnie 
dlaczego – są tylko domysły... Takich ciekawostek i py-
tań jest oczywiście więcej. 
Czego możemy spodziewać się po publikacji?
Postanowiłam umieścić w pracy możliwie pełną liczbę 
tekstów źródłowych, i to zarówno tych, które zostały 
umieszczone w innych publikacjach, a odnoszą się bez-
pośrednio do Gosprzydowej, jak i tych, z którymi można 
zapoznać się tylko w archiwach. Nierzadko były to mi-
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krofilmy, nad którymi spędzałam długie tygodnie, prze-
pisując ich treść. Skoro już to zrobiłam, postanowiłam 
podzielić się swoimi „zdobyczami” z wszystkimi zain-
teresowanymi. Nie spodziewam się, że książka o Go-
sprzydowej będzie czytana jak powieść, bo i nie po to 
została przygotowana. Myślę, że czytelnik, który zechce 
tak postąpić, „utknie” już na pierwszym rozdziale. Ra-
czej sądzę, że należałoby zagłębiać się w wybrane wątki, 
którymi czytelnik w danym momencie jest szczególnie 
zainteresowany, bez zmuszania się do przeczytania cało-
ści. Wierzę, że czytelników zainteresują liczne fotografie 
a także skany archiwalnych dokumentów. Być może uda 
się odnaleźć na zdjęciu siebie lub kogoś z rodziny. Być 
może uda się odnaleźć znajome nazwiska, historie, po-
układać je i umieścić w szer-
szym kontekście historycz-
nym. Może ktoś zapragnie 
odtworzyć historię swojej ro-
dziny, zbudować jej drzewo 
genealogiczne albo zechce 
szczegółowiej opracować po-
ruszone tematy.
Parę szczegółów dotyczą-
cych treści, zdjęć, ilości 
stron.
Wydanie drugie książki o Go-
sprzydowej waży prawie 2 kg.  
Niestety do kieszonkowych 
nie należy i w podróż tej 
książki raczej nie zabierzemy. 
Również format jest więk-
szy. Papier pozostał kredowy, 
jednak zarówno wnętrze jak 
i okładka tym razem są ma-
towe, nie błyszczące. Książka 
ma także całkowicie zmienio-
ną szatę graficzną. Wydanie 
drugie liczy dokładnie 564 strony, przy czym ostatnie 
27 to spisy tabel, rycin, fotografii, literatury oraz spis 
treści. W publikacji zamieszczono ponad 460 fotografii,  
92 tabele oraz 53 ryciny. Myślę, że bogatsza szata gra-
ficzna uatrakcyjnia książkę i czyni ją bardziej przystęp-
ną. Samo przeglądanie zdjęć zajmuje dobrą chwilę.
Słowo do potencjalnego czytelnika, aby go zaintereso-
wać i zachęcić do przeczytania tej monografii.
Może nie do przeczytania „od deski do deski” – raczej 
do pochylenia się nad kartami historii przodków. Liczę, 
że książka nie będzie „półkownikiem” w naszych do-
mowych bibliotekach, zakupionym przez sentyment do 
rodzinnej wioski w 800-lecie jej istnienia. Wierzę, że jej 
objętość nie zniechęci. Ośmiu wieków historii nie da się 
zawrzeć na kilkudziesięciu kartkach. Mam nadzieję, że 
różnorodność podjętych tematów oraz bogactwo zdjęć, 
map, tabel, wykresów i tekstów źródłowych zachęci do 
czytania i skutecznie uatrakcyjni lekturę. 
Jak z perspektywy minionej dekady oceniasz pierw-
szą publikację, pracę nad nią i jej szatę graficzną?
To był niesamowity sukces. Nikt z nas do końca nie 
wierzył, że tak realny będzie efekt. Myślę, że możemy 
być dumni z wydania pierwszego. Zwłaszcza, że jak już 

wspominałam, w całości było to nasze dzieło, teksty, 
projekt okładki, opracowanie graficzne i skład kompu-
terowy.
Gdyby nie książka to co? Na co spożytkowany został-
by czas, który poświęcony został na tworzenie mono-
grafii?
Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Prawdopo-
dobnie i tak spędziłabym ten czas wśród książek, 
które bardzo lubię. Ci, którzy mnie znają wiedzą,  
że bardzo pasuje do mnie określenie „mól książkowy”. 
Masz już dwie książki na swoim koncie. Rodzi się py-
tanie, jakie kolejne wyzwania przed sobą postawiłaś?
Nie wiem, czy można mówić, że to druga książka. To 
tylko drugie wydanie. Uważam, że to ta sama pozycja. 

Moje wyzwanie to przeżyć dobrze dzień. Podobno trud-
niej tego dokonać niż napisać księgę... Czyli na razie nie 
planuję nowych wydań. 800 egzemplarzy powinno za-
spokoić rynek na parę dobrych lat.

Dziękuję Ci za wywiad. Życzę całej redakcji satysfak-
cji z tego dzieła i może podjęcia kolejnych historycz-
nych wyzwań.

Rozmawiała Ewa Świerczek

Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do po-
wstania tej książki. Dziękuję współautorom oraz oso-
bom, które odpowiadały na pytania, udzielały wywia-
dów, udostępniały swoje zdjęcia i dokumenty.  
Projekt został sfinansowany przez Gminę Gnojnik przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
W tym miejscu dziękuję Panu Wójtowi Sławomirowi Pa-
terkowi za życzliwe wsparcie, Dyrekcji i Pracownikom 
Centrum Kultury za okazaną pomoc oraz Pani Sołtys 
Dorocie Musiał za pilotowanie zadania. 

Barbara Prus



WIEŚCI GMINNE

12

listopad - grudzień Nr 6 (120) 15

Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych

„Brzydkie kaczątko” 

Biblioteka jest krainą książek.  Czy jednak poza 
publikacjami różnego rodzaju biblioteka może Ci coś 
zaoferować? Otóż poczynania naszych trzech publicz-
nych bibliotek udowadniają, że wśród regałów można 
atrakcyjnie spędzać czas.  

Ponieważ wg statystyk – nie tylko lokalnych – z bi-
bliotek najczęściej korzystają dzieci w wieku szkol-
nym oraz wykształcone i kreatywne kobiety, te właśnie 
grupy zasłużyły na szczególne starania bibliotekarzy. 
Stąd pomysł, by w Bibliotece Publicznej w Biesiadkach 
założyć Klub Kobiet Aktywnie Czytających, którego 
spotkania odbywają się w środy o godz. 11.30. Szyb-
ko wyłoniła się grupa wesołych, mądrych dziewczyn 
30+, które pomimo natłoku zajęć, znajdują chwilę, by 
zajrzeć do biblioteki, porozmawiać o książkach, pro-
blemach – o życiu. Zabawy integracyjne i kawa, towa-
rzyszące każdemu spotkaniu, pozwalają klubowiczkom 
lepiej się poznać i oderwać na chwilę od codzienności. 
Zapraszamy wszystkie niezdecydowane jeszcze miło-
śniczki literatury w nasze biblioteczne progi.

Zbliżające się święta zmotywowały te same panie, 
by w czwartki o godz. 15.00 zorganizować okołolite-
rackie warsztaty rękodzieła. Tym sposobem w biblio-
tece unosiły się aniołki i gwiazdy misternie stworzone 
z koralików, bombki z kordonka, wikliny papierowej 
czy ze wstążek. Na spotkaniach pojawiały się bo-
wiem mamy z dziećmi oraz - po skończonych próbach 
w świetlicy – członkowie dziecięcego chóru. Kiedy 
starsi uczestnicy cierpliwie tworzyli piękne choinkowe 
dekoracje, młodsi – czteroletni chłopcy – oglądali wy-
bierane w sposób demokratyczny bajki lub bawili się 
np. balonami.

Biblioteki w Biesiadkach i w Uszwi cyklicznie or-
ganizują zajęcia dla dzieci. Spotkania te skoncentrowa-

W niedzielę, 22 listopada, na biesiadecką scenę zawitała 
grupa teatralna seniorów z Wojnicza i okolic. Pod czuj-
nym okiem Pauliny Ożegalskiej-Piekarz, przygotowali 
sztukę pt. „Brzydkie kaczątko – historia od jajka po pod-
niebny lot”. Aktorzy historię kaczątka przedstawili z nie-
zwykłą pasją i humorem. Nie zabrakło scen śmiesznych, 
ale były również i takie, przy których czuło się niepokój 
i strach o Brzydkie Kaczątko. Seniorzy bardzo wczuli 
się w swoje role i w doskonały sposób przekazali emocje 
bohaterów nam, widzom. Widownia także została włą-
czona w przedstawienie i wspólnie z aktorami zaśpiewa-
liśmy „kaczą” piosenkę. Na koniec usłyszeliśmy piękną 
puentę, że to nie wygląd świadczy o nas, ale to, jacy je-
steśmy w głębi serca. 
Można powiedzieć, że był to występ łączący pokolenia, 
ponieważ spektakl poprzedził występ zespołu „Ilios”. 
Dzieci zaśpiewały dwie piosenki patriotyczne, które 
przygotowały na konkurs piosenki żołnierskiej w No-
wym Wiśniczu.                                          Ewa Strzesak

ne są wokół tekstów – baśni, wierszy, opowiadań, ale 
istotnymi punktami programu są zabawy integracyjne, 
ruchowe i relaksacyjne. W Biesiadkach grupa dzieci 
w wieku 6-10 lat spotyka się w soboty o godz. 10.00. 
I choć na zajęciach często rozlega się śmiech, porusza-
ne są ważne tematy – takie jak: asertywność, budowa-
nie pozytywnej samooceny, radzenie sobie ze złością. 
Emocji nie brakuje. Zwłaszcza dużo radości budzi dru-
ga, plastyczna część zajęć: ostatnio tworzenie dekoracji 
świątecznych. 

Dzięki powyższym spotkaniom Biblioteka Publicz-
na w Biesiadkach tętni życiem. Serdecznie dziękuję 
Paniom zaangażowanym w ich realizację. Doceniam 
ich kreatywność, bezproblemowość i chęć współpracy. 
Obyśmy w nowym roku równie często i owocnie się 
widywały. Czytelnikom biblioteki życzę, by rok 2016 
przyniósł im mnóstwo pozytywnych wrażeń – również 
lekturowych.

Ewelina Bednarowska

Przedświąteczne rękodzieło w Biesiadkach

Zdobywcy estrady
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Profilaktyka taneczno-muzyczna
Aktywność Świetlicy Wiejskiej związana 
jest między innymi z rozpoznawaniem za-
interesowań dzieci i młodzieży wiejskiej 
oraz organizowaniem im wolnego czasu 
w sposób bezpieczny i pożyteczny. Jednak 
najważniejszym jej celem jest dążenie do 
wyrównania szans młodych mieszkańców 
wiosek, z możliwościami oferowanymi 
w dużych miastach. Jako instruktor świe-
tlicy w Gnojniku nie mogłam pozostać 
obojętna wobec faktu, że wielu uczniów 
z naszych szkół chciało nauczyć się tań-
czyć. W tej sytuacji porozumiałam się 
z dyrektorem Centrum Kultury i kierowni-
kiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnoj-
niku, by w 2013 roku zaprosić dzieci na pierwsze lekcje 
nauki tańca pod nazwą „Taneczna kuracja”. Adresowa-
ne one były do uczestników pochodzących z różnych 
środowisk, zarówno z rodzin ubogich, korzystających 
z pomocy społecznej, patologicznych, jak i rodzin znaj-
dujących się w dobrej kondycji finansowej. Grupa li-
czyła wówczas 15 dzieci (7 dziewczynek i 8 chłopców). 
W okresie kilku miesięcy stworzono dzieciom warunki 
sprawnego uaktywniania i wyrażania siebie w różnych 
formach tańca. Dzięki miłej atmosferze podczas ćwi-
czeń dzieci chętnie stawiały pierwsze kroki taneczne, 
poznawały rytm i sposoby jego liczenia. Zaczęły budo-
wać układy taneczne. Uczyły się partnerowania w tańcu, 
rozpoznawania form tanecznych, przełamywania barier  
i wyrabiania pewności siebie. W 2014 roku nastąpiła 
kontynuacja zajęć tanecznych, oprócz tego w przerwach 
między grupami wprowadzono profilaktyczne pogadanki 
na takie tematy jak: bezpieczeństwo na drodze, alkohol, 
narkotyki, dopalacze i inne używki. Wspólne spotkania 
z policjantami, psychologami itd. integrowały grupy.                                                                                      
Talentów tanecznych nie brakowało, więc w krótkim 
czasie udało się stworzyć dziewczęcą formację tanecz-
ną o nazwie „Błysk”, która coraz częściej zaczęła pre-
zentować swe umiejętności przed szerszą widownią, co 
owocowało osiągnięciami w postaci I miejsca na powia-
towym przeglądzie „Talenty Małopolski 2014”, I miej-
sca w IV Otwartym Turnieju Tańca zorganizowanym 
w Gimnazjum w Gnojniku i inne wyróżnienia. Tancer-
ki i tancerze swoją pasją zarażali innych i tym sposo-

Perfekcja gestów

Nauczycielka tańca w otoczeniu najlepszych tancerek

bem do ich grona dołączały kolejne osoby – w sumie  
w dwóch grupach można było się doliczyć 46 osób. 
Nadszedł 2015 rok, nasza taneczna propozycja nadal 
cieszyła się i cieszy sporym zainteresowaniem środo-
wiska lokalnego. Dziewczęta z zespołu „Błysk” znów 
były najlepsze w powiecie brzeskim na „Talentach Ma-
łopolski 2015” i otrzymały przepustkę do udziału w fi-
nale w Dobczycach. Po drodze osiągały sukcesy i wy-
różnienia. Brały udział w „Disney World” – uroczystej 
gali podsumowującej cały rok pracy tanecznej dzieci 
z różnych terenów Małopolski. Tymczasem do kręgu 
tańczących przybyła spora grupka maluczkich, z któ-
rych wyłoniła się nowa formacja taneczna „Mini Błysk”. 
Stawiając małe kroczki, w sposób zręczny i radosny 
milusińscy z Gnojnika, Lewniowej, Zawady Uszew-
skiej i Uszwi uczą się złożonych układów tanecznych.                                                                                                         
Dotychczasowa praktyka przekonuje nas, że zajęcia 
te są nie tylko ciekawą alternatywą dla Internetu, od 
którego uzależnia się coraz więcej dzieci i młodzie-
ży, ale przede wszystkim dobrą formą integracji i ak-
tywizacji. Dzięki tym zajęciom młodzi wybierają po-
żyteczne formy spędzania wolnego czasu, rozwijają 
własne zainteresowania i intensywnie pracują nad ich 
rozwojem. Wypada również podkreślić fakt, że młodzi 
tancerze edukowani są na temat zdrowego trybu życia.                                                                                                                                           
Za pośrednictwem „WG” pragnę wyrazić ogromną 
wdzięczność Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej w Gnojniku, wójtowi gminy Gnojnik, który od sa-
mego początku wspiera finansowo nasze zajęcia, dzięki 
czemu lokalne talenty mogą rozwijać skrzydła. Wielkim 
oparciem dla swych pociech są rodzice, którzy, nie ża-
łując czasu i pieniędzy, przywożą je na próby, szyją im 
efektowne stroje, kupują kosztowne rekwizyty. Z kolei 
dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku chętnie wysyła 
„Błysk” na występy i nie skąpi środków, by pokazać je 
przed szerszą publicznością. Zaś lśniące na rozmaitych 
scenach gwiazdy z „Błysku” odwdzięczają się szcze-
rym uśmiechem, zdobywając serca publiki. Na zakoń-
czenie dodam, że nauczycielem i choreografem grupy 
niezmiennie od 2013 roku jest profesjonalistka w swo-
im fachu – Marta Kremer, dyplomowana tancerka,  
ze Szkoły Tańca w Libiążu, która jest ulubienicą małych 
i dużych błyskotek.      Opiekun grupy Helena Święch 
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W seminarium połączonym z warsztatami 
rękodzielniczymi pn. „Zwyczaje i Obrzędy 

Rodzinne: Zmówiny, Zrękowiny… – wstępne 
przygotowania do wesela”, którego organizato-

rem było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu brały udział m.in.  instruktorki świe-

tlic wiejskich z terenu gminy Gnojnik. Wspomniane 
warsztaty dotyczyły obrzędowości weselnej oraz zna-
czenia symboliki atrybutów i działań weselnych w od-
niesieniu do głębokich tradycji regionu, takich jak: rózga 
weselna, korona ślubna, bukiety dla drużbów. Ciekawe 

wykłady prowadził 
specjalista etno-
graf, który zazna-
jomił uczestników 
z prawidłową tech-
niką wykonawczą 
poszczególnych 
atrybutów wesel-
nych.

Jesienno-zimowe wieczory to czas na pasje i przyjemność, dlatego utalentowane 
panie z Żerkowa w ramach działalności UTW Globus w Gnojniku wykonywały 
oryginalne kartki świąteczne metodą decoupage, które zdobiły ręcznie różnymi 
dodatkami. Ponadto w miłej i wesołej atmosferze wykonywały stroiki świąteczne 
oraz bombki zdobione cekinami. Wieczorne i mgliste dni inspirują nas bowiem do 
realizacji różnych pomysłów, m.in. do robienia pojedynczych kwiatów z krepiny, 
bukietów, oraz różnych ozdób choinkowych.

Mikołaj w gminie Gnojnik
Jak co roku 6 grudnia dzieci w całej  

gminie uśmiechają się radośniej niż 
zwykle, a to za sprawą św. Mikołaja, 

który mimo braku śniegu przybył z pre-
zentami. Odwiedził wszystkie przedszkola 
w naszej gminie, słusznie przewidując, że są 
tam same grzeczne dzieci. Zajrzał również do 
okolicznych świetlic wiejskich. Jego pojawie-
nie się jak zwykle wzbudziło wiele emocji. 
We wszystkich placówkach dzieci recytowały 
wierszyki i śpiewały piosenki, by godnie przy-
jąć świętego gościa. Mikołaj, zauroczony wy-
stępami, nie skąpił prezentów. Kontakt z Mi-
kołajem był dla dzieci niezwykłym, radosnym 
przeżyciem. I choć w różnych miejscowo-
ściach wizyta przebiegała nieco inaczej – bo 
np. do Gnojnika Mikołaj zabrał ze sobą praw-
dziwą mądrą sowę – wszędzie panował podob-
ny poziom szczęścia. Wszędzie też Mikołaj 
obiecał powrócić za rok. A wcześniej niemal 
profesjonalnie pozował do pamiątkowych  
fotografii.

Wszyscy chcemy wierzyć w świętego Mi-
kołaja, w dobro i miłość, które w okolicach 

Świąt Bożego Narodzenia spowijają świat. 
Nic więc dziwnego, że wyjazd na film „Li-

sty do M 2”, ogłoszony przez Świetlicę Wiejską 
w Lewniowej i Bibliotekę Publiczną w Biesiad-
kach, spotkał się z pozytywnym odzewem. Tym 
sposobem w ostatnią niedzielę listopada ponad 
dwudziestoosobowa grupa młodych zamiast wró-
żyć sobie imiona przyszłych żon i mężów, wyru-
szyła do kina, by oglądać Karolaka, Małaszyńskie-
go i Sthura, 
p r z e k o n u j ą -
cych o potędze 
miłości. Opie-
kunkom film 
się nie podo-
bał, na szczę-
ście młodzi 
lewniowianie 
i biesiadcza-
nie mieli inne 
zdanie. Niech 
w i ę c  ż y j e 
młodość!

W Świetlicy Wiejskiej w Lewniowej 
odbyły się warsztaty tworzenia stro-

ików bożonarodzeniowych. Panie pod 
czujnym okiem Marii Mróz wykonały 

kilkanaście pięknych stroików świątecznych. 
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Andrzejki, Katarzynki, 
czyli wieczory miłosnej magii 

Według tradycji wróżyć należy w andrzejkowy wieczór, 
czyli w przeddzień imienin Andrzeja. Tradycja wróżenia 
tego dnia wzięła się najprawdopodobniej stąd, że w tym 
okresie kończy się rok liturgiczny: Święta Katarzyna ad-
went zawiązuje, sama hula, pije a nam zakazuje, albo 
Święta Katarzyna śmiechem, Święty Andrzej grzechem.                                                                   
Na wsi późną jesienią kończą się prace w polu, zatem 
ludzie mają więcej czasu na zabawy. Wierzenia ludowe 
podają, że właśnie na ten okres dla kawalerów zarezer-
wowano dzień św. Katarzyny – panowie wróżyli sobie 
raczej rzadko. Zwykle były to po prostu męskie imprezki, 
po których rano, mocno zmęczeni i potulni szli do kościo-
ła, by prosić św. Katarzynę o dobre i pobłażliwe żony. 
Katarzynki zorganizowane w listopadowy weekend 
przez Świetlicę Wiejską w Gnojniku miały wyłącznie 
rozrywkowy charakter. Beztroska zabawa urozmaicona 
była psotami i dokazywaniem. Były wróżby, zazwyczaj 
wszystkie miały podtekst miłosny. Groźnie syczał wosk 
wylewany do wody, przez dziurkę od klucza. Klucz 
mimo pokaźnych rozmiarów nie był ukradziony z za-
krystii, ponieważ w tym czasie księża, organista i ko-
ścielny strzegli go jak oka w głowie. Wróżeniem zaję-
ły się przede wszystkim panny i mężatki, w tym czasie 
mężczyźni psocili niczym mali chłopcy. Niegdyś nie do 
pomyślenia było to, by o miłosną przyszłość pytały nie-
wiasty zamężne. Dziś wszyscy wiemy, jak bardzo trzeba 
ją strzec i dbać o nią. Nic więc dziwnego, że ten temat 
interesuje nie tylko zamężne białogłowy, ale i mężczyzn 
w każdym wieku. Dlatego i oni tak ochoczo sięgali po 

Stało się już tradycją w Zawadzie Uszewskiej, że dwa 
tygodnie przed świętami stowarzyszenie wraz ze Świe-
tlicą Wiejską organizują żywą szopkę na placu zabaw 
oraz uroczyste zapalenie światełek na choince ubranej 
przez dzieci.
Tak i tego roku 12 grudnia licznie przybyli mieszkań-
cy i zaproszeni goście, którzy wspólnie kolędowali przy 
akompaniamencie Pawła Gliździńskiego. Następnie 

piernikowe serca, w których ukryte były karteczki z ma-
giczną formułką. Czytali je potem głośno, wśród śmie-
chów i żartów kobiet. 
Po nocy tańców i śmiechów oraz inwencji ze strony do-
skonałych grajków, umilających wieczór, należało po-
prosić św. Katarzynę o niezwykły sen. Ale przed snem 
trzeba było skosztować wszystkiego po trochu i solonego 
śledzia i ciasta z masami, sałatek i innych smakołyków, 
które przygotowali i przynieśli, w tym dniu do Domu 
Strażaka w Gnojniku uczestnicy zabawy. 
W tym wspaniałym gronie balowiczów znalazły się oso-
by zaangażowane w życie kulturalne naszej małej ojczy-
zny Gnojnika.                                           Helena Święch

Spotkanie wigilijne w Zawadzie Uszewskiej

Ten wosk wesołą przyszłość zapowiada

Wigilia Stowarzyszenia „Wieś Naszych Marzeń”
zaproszeni goście wraz z członkiniami Stowarzyszenia 
„Wieś Naszych Marzeń” udali się na kolację wigilijną 
przygotowaną przez najlepsze zawadzkie kucharki.
Prezes Maria Robak powitała wszystkich zebranych, 
następnie przedstawiła w skrócie całoroczne dokonania 
Stowarzyszenia, po czym zaprosiła do symbolicznego 
połamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania.

Lucyna Wnęk   
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Coraz częściej pary, planujące ślub, proszą gości o przy-
datne drobiazgi zamiast kwiatów. Jednak Natalia Ko-
strzewa z Tymowej i Piotr Grabarz z Gnojnika to nowo-
żeńcy na medal. Szczęśliwi zakochani wykazali się bo-
wiem wielkim sercem i chęcią pomocy osobom chorym. 
Ślub Natalii i Piotra odbył się 17 października, lecz kilka 
tygodni wcześniej zgłosili się do mnie z pytaniem, czy 
mogliby tego dnia zamiast kwiatów zebrać pieniądze na 
potrzeby kogoś niepełnosprawnego czy przewlekle cho-
rego. Taka hojność i dobroć została oczywiście zaapro-
bowana. Potrzebujących jest tak wielu. Nasze Stowarzy-
szenie „Pomocna Dłoń” często pośredniczy w zbiórkach 
charytatywnych – pomagaliśmy m.in. pięcioraczkom 
z Brzeska i innym niepełnosprawnym osobom. Zapro-
ponowałam, żeby zebrane pieniądze przeznaczyć na 
rehabilitację osoby chorej na Stwardnienie Rozsiane. 
Przygotowaliśmy odpowiednio przyozdobioną i oznako-
waną puszkę, do której goście mogli wrzucać pieniądze. 
Po ślubie państwo Grabarzowie przekazali nam puszkę, 
którą komisyjnie otworzono, by policzyć datki. Zebrane 
pieniądze w kwocie 1 345 zł wpłacono na konto Stowa-
rzyszenia. Z tych pieniędzy dofinansowana będzie reha-
bilitacja ciężko chorego mieszkańca Brzeska. Serdecznie 
dziękujemy. Nowożeńcy otrzymali od Stowarzyszenia 

Fundacja Aktywnej Edukacji zaprosiła starszych miesz-
kańców trzech gmin powiatu brzeskiego do udziału w 
projekcie „Seniorzy Współdecydują – partycypacja spo-
łeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin”. Działa-
nia projektu współfinansowane są ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 
2014-2020 i są realizowane do końca 2015 roku.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie gry 
strategicznej z nagrodami pt. „Głos seniora w gminie”. 
W cyklu sześciu spotkań warsztatowych, w luźnej at-
mosferze, poprzez grę i zabawę seniorzy mieli okazję za-
stanowić się nad ważnymi dla osób starszych sprawami:

Podzielone szczęście

Seniorzy szkolą się w gminie Gnojnik

dyplom, a osoba, która skorzystała z zebranych pienię-
dzy wyraża ogromną wdzięczność młodej parze.

Ewa Cierniak-Lambert

Jak działać obywatelsko i społecznie?
Jak mieć wpływ na to, co dzieje się w gminie?
Czy warto działać wspólnie na rzecz osób starszych?
Jakie są potrzeby seniorów w gminie?
Co to są konsultacje społeczne i dlaczego warto w nich 
uczestniczyć?
Jak zmobilizować innych do udziału w konsultacjach 
społecznych?
Czy potrzebna jest grupa, która reprezentowałaby osoby 
starsze w gminie?
Czy warto powołać gminną radę seniorów?
Projekt zakończyły wspólne panele dyskusyjne – po 
jednym w każdej gminie, na które zostali zaproszeni se-

niorzy, przedstawiciele urzędów gmin oraz 
instytucji i organizacji działających na rzecz 
osób starszych. Jego cele to podsumowanie 
wyników przeprowadzonej gry pn. „Głos 
seniora w gminie” i dyskusja dotycząca po-
trzeb powołania gminnej rady seniorów oraz 
budowania partnerskich relacji między sa-
morządami a radami seniorów.
W gminie Gnojnik powstało aż pięć grup se-
niorów, którzy chętnie przybywli na spotka-
nia, by wspólnie zastanawiać się nad waż-
nymi tematami przedstawianymi przez pro-
wadzących, ale również w miłej i radosnej 
atmosferze spędzić długie jesienno-zimowe 
wieczory.                               Lucyna Wnęk

Dzielenie się z innymi to wielka radość

Seniorki zabierają głos
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Piratki na medal 

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

W środę, 25 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej przy 
Publicznym Gimnazjum w Gnojniku odbyły się Powia-
towe Mistrzostwa Rytm-Muzyka-Taniec dla grup Che-
erleaders w kategorii Junior i Junior młodszy. Nasze 
dziewczęta z grupy Cheerleaders – Piratki w składzie: 
Wiktoria Lis, Wioletta Gajec, Klaudia Święch, Justyna 
Sacha, Anna Gazda, Aleksandra Jaroszek, Karolina Ką-
dziołka, Natalia Górak, Beata Bober, Weronika Wójto-
wicz, Gabriela Kornaś, Renata Migacz i Wioletta Kornaś 
pokazały się od jak najlepszej strony i zdobyły po raz 
kolejny Mistrzostwo Powiatu Brzeskiego! Gratulacje! 
Dziewczęta z naszego Gimnazjum ciężko pracowały 
i zostały docenione przez tegoroczne jury. Klasyfikacja 
na podium w kat. Junior wyglądała następująco: 1. PG 
Gnojnik – Piratki 2. PG Borzęcin – No Limit 3. PG nr 2 
Brzesko – Black. Natomiast w kat. Junior młodszy: 1. SP 
Borzęcin – Euforia, 2. SP Gnojnik, 3. SP nr 3 Brzesko. 

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” od lipca 2015 r.  
prowadzi konsultacje społeczne dotyczące przygotowa-
nia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (LSR) na lata 2014-2020. W ciągu kil-
ku miesięcy przeprowadzono szereg spotkań, których 
uczestnikami byli przedstawiciele sektora publicznego, 
przedsiębiorcy (sektor gospodarczy) i przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, lokalni liderzy (sektor spo-
łeczny) oraz mieszkańcy obszaru Śliwkowego Szlaku. 
Celem spotkań było zebranie pomysłów do LSR oraz 
konsultacje każdego etapu powstawania dokumentu. 
Odbyły się miedzy innymi spotkania dotyczące analizy 
SWOT, dyskusja nad celami, przedsięwzięciami oraz 
wskaźnikami czy w końcu uzgadnianie kryteriów wy-
boru operacji, procedury monitoringu i ewaluacji oraz 
planu komunikacyjnego. Proces konsultacji społecznych 
trwał do połowy grudnia 2015 r., i zakończył się przed-
stawieniem mieszkańcom projektu LSR. Zachęcamy do 
czynnego udziału w procesie tworzenia LSR. 
Informacje o aktualnych działaniach stowarzyszenia 
znajdują się na stronie internetowej: 
www.nasliwkowymszlaku.pl oraz  dostępne są w biurze 
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: 

Przygotowanie zalążka Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Gnojniku to kolejny sukces Stowarzyszenia „Vesna”. 
Na mocy umowy partnerstwa społeczno-prywatnego 
pomiędzy „Vesną” a właścicielami zagrody pod lasem 
„Wąsówka” w Gnojniku, rozpoczęto budowanie Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej. Na początek zakupiono i za-
montowano zostały tablice edukacyjne na ścieżce dy-
daktycznej, zielona klasa, a także wyposażono pracow-
nię ekologiczną w ciekawe gry planszowe i tablice dy-
daktyczne. Ośrodek powstaje w ramach wygranego kon-
kursu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

27 listopada 2015 roku nasze Piratki zajęły VI miejsce 
na Małopolskiej Gimnazjadzie Rytm-Muzyka-Taniec. 
Gratulacje!

Małgorzata Horosin

i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Obecnie ośrodek służy za stałą pracownię projektową 
młodzieży skupionej w Stowarzyszeniu „Vesna” i re-
alizującej projekt ze środków Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności pt. „Project EkoDesing”. Warto 
dodać, że młodzi projektanci będą mogli korzystać 
z ośrodka nieodpłatnie, co zapewnia wspomniana 
umowa partnerstwa. Zapraszam do obejrzenia galerii 
z ośrodka na facebookowym profilu „Vesny”.

Bożena Malaga-Wrona
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Vesna

Niezwyciężone Piratki

tel. 14 68 44  549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.  
Dziękujemy za aktywny udział w pracach nad LSR  
na lata 2014-2020. 
W ostatnim czasie Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
Szlaku”  w ramach otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz 
region – Nasza szansa” pozyskało dotację na przedsię-
wzięcie „Fasola z Doliny Dunajca – wydanie publikacji 
promującej dziedzictwo kulturowe i kulinarne Mało-
polski”.  Projekt ten pozwoli na promocję i upowszech-
nienie wiedzy o produkcie „Fasola Piękny Jaś z Doliny 
Dunajca”, która stanowi wizytówkę kulinarną obszaru 
Śliwkowego Szlaku i Małopolski.  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia skła-
damy mieszkańcom obszaru Śliwkowego Szlaku ser-
deczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej 
atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr, a w No-
wym Roku spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym.

Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 
oraz pracownicy biura 

http://www.nasliwkowymszlaku.pl
mailto:biuro@nasliwkowymszlaku.pl
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Co słychać w gminie?
Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek znalazł się w za-
szczytnym gronie najpopularniejszych gospodarzy ma-
łopolskich gmin. Pracę i zaangażowanie wójta docenili 
mieszkańcy, którzy głosowali w plebiscycie Gazety Kra-
kowskiej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
***
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 mieszkańcy korzystający z w/w pomocy 
wzięli udział w warsztatach kulinarnych, które odbyły 
się w Lewniowej oraz w Gnojniku. 
***
Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gnojniku w dniu 17 listopada 2015 r., wyda-
ne zostało 36 ton owoców i warzyw (jabłka, marchew, 
kapusta, papryka, kalafior) w ramach nadwyżki płodów 
rolnych z Banku Żywności.
***
Urząd Gminy informuje o możliwości skorzystania 
z Punktu Informacji o Konwencji Karpackiej, który jest 
czynny w każdą środę w pokoju nr 7 w godz. od 10.00 
do 14.00.

GNOJNiK

***
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Gnojnik 
w terminie od 1 do 29 lutego 2016 r. Do wniosku na-
leży załączyć m.in. faktury za zakup oleju w okresie od 
01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.

W związku ze zmianą ustaw podatkowych tj. podatku 
rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od przy-
szłego roku podatek, który nie przekracza 100 zł rocznie, 
będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty tj. 
do 15 marca.
Podatek nie będzie naliczany, a podatnicy nie otrzyma-
ją nakazu płatniczego, jeżeli kwota podatku rocznie jest 
niższa niż 7 zł.
Ponadto w dniu 26 listopada 2015 r. Rada Gminy Gnoj-
nik uchwaliła nowe stawki podatków, które obowiązy-
wać będą w 2016 roku. 
Dla celów naliczania podatku rolnego przyjęto cenę żyta 
ogłoszoną przez GUS tj. kwotę  53,75 zł za 1 q (dotych-
czas było 50,00 zł). Podatek rolny wzrośnie dla rolników 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
został przedłużony do końca kwietnia 2016 roku. 
Osoby, które już otrzymały lub otrzymają skierowanie 
z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać 
ze wsparcia w postaci żywności, cyklicznie dystrybu-
owanej formie paczek żywnościowych.
Zmieniły się kryteria, jakie muszą spełnić odbiorcy po-
mocy żywnościowej. Paczka żywnościowa może być 
przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifiko-
walności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: 

Zmiany w podatkach na 2016 rok

Zmiany w dystrybucji 
artykułów spożywczych

o 9,38 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla właścicieli grun-
tów rolnych poniżej 1 ha o 18,75 zł. 
Ustalono nowe stawki podatku od nieruchomości (za 
grunty i budynki) oraz stawki podatku od środków trans-
portowych. 
Podjęto także uchwałę w sprawie nowych wzorów for-
mularzy deklaracji i informacji podatkowych przystoso-
wanych do zmienionych przepisów.
Uchwały Rady Gminy zostały opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Gnojniku.

Urząd Gminy Gnojnik
Referat Finansowo-Księgowy

osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej. Kryteria te określone są w art. 7 Ustawy o Pomocy 
Społecznej. Dochód odbiorców nie może przekroczyć 
150% kryterium dochodowego uprawniającego do sko-
rzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie). Paczki 
wydawane są na podstawie skierowania wystawionego 
przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia 
podpisanego w organizacji.        Urząd Gminy Gnojnik
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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



Kalendarz imprez na 2016 rok 
Nazwa imprezy Data i miejsce Organizator 

Spotkanie z kolędą 24 stycznia
Dom Strażaka w Gnojniku Centrum Kultury w Gnojniku

Gminne 
Mistrzostwa Szachowe

13 lutego
Świetlica Wiejska 

w Zawadzie Uszewskiej
Centrum Kultury w Gnojniku

XX Międzynarodowy 
Turniej Szachowy 
o Czarnego Konia

27 i 28 lutego
Dom Strażaka w Gnojniku Centrum Kultury w Gnojniku

Majówka u stóp Matki
Boskiej Zwycięskiej

3 maja
Plac obok  figury przydrożnej

w Gosprzydowej
Świetlica Wiejska w Gosprzydowej

Tydzień Bibliotek maj
Biblioteki z terenu gminy Gnojnik

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku 
oraz filie w Uszwi i w Biesiadkach

XVI  Integracyjna Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych

czerwiec
Gnojnik

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Zawadzie Uszewskiej

Powitanie lata
26 czerwca

Plac przy Domu Strażaka 
w Lewniowej

OSP Lewniowa

Dni Gminy Gnojnik
2-3 lipca

Kompleks sportowo-rekreacyjny 
w Gnojniku

Centrum Kultury w Gnojniku

Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze

17 lipca
Lewniowa

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
OSP Lewniowa 

Dożynki Gminne 15 sierpnia
Biesiadki Centrum Kultury w Gnojniku

Święto Karpia 27 sierpnia
Gosprzydowa Restauracja „Rybia Wyspa” 

Upamiętnienie ofiar poległych 
w I wojnie światowej

wrzesień
Żerków przy kapliczce 

Centrum Kultury, 
Świetlica Wiejska w Biesiadkach

Koncert 
„W hołdzie Janowi Pawłowi II”

9 października  
Kościół parafialny w Gosprzydowej Centrum Kultury w Gnojniku

Koncert pieśni patriotycznych
„Ocalić od zapomnienia”

listopad
Dom Strażaka w Uszwi Świetlica Wiejska w Uszwi

Katarzynki i andrzejki
dla sympatyków 

i przyjaciół kultury

 listopad
 Świetlice Wiejskie

Świetlice Wiejskie i Biblioteki Publiczne
 z terenu gminy Gnojnik

Spotkania z Mikołajem 5 grudnia 
Świetlice Wiejskie

Świetlice Wiejskie 
z terenu gminy Gnojnik

Ponadto przewidziane są zimowiska w okresie ferii zimowych i półkolonie podczas wakacji. 
Terminy i miejsca imprez mogą ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.


