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Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury  
w Gnojniku za 2020 rok 

 

Styczeń  

XXXVIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „ O Lipnicką gwiazdę”  

w Lipnicy Murowanej – 11 - 12 stycznia  

W pierwszy dzień przeglądu młodzi kolędnicy z Uszwi  po raz drugi występowali na deskach 

lipnickiej sceny. Otrzymali II miejsce i nagrodę finansową – 300,00 zł 

W drugim dniu zmagań konkursowych grupa kolędnicza z Uszwi reprezentowała gminę Gnojnik 

i powiat brzeski na lipnickiej scenie. W  Małopolskim  Przeglądzie Grup Kolędniczych   

„ O Lipnicką gwiazdę” w Lipnicy Murowanej grupa kolędnicza z Uszwi  uplasowała się na 

 I miejscu otrzymując GRAND PRIX  konkursu- Lipnicką Gwiazdę, tym samym dostała 

przepustkę do reprezentowania naszej gminy  w karnawale góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej.  

Koszty poniesione w związku z występem i wyjazdem: 

- transport do Lipnicy Murowanej grupy  młodzieżowej i dorosłej z  Uszwi – 500,00 zł  

*** 

- nagroda za I miejsce i GRAND PRIX  – 1 300,00 zł  

 

Miesiąc styczeń to spotkania kolędowe w poszczególnych miejscowościach: 

Uszew  

Podczas spotkania prezentowały się:  

- dzieci uczące się gry na instrumentach muzycznych w świetlicy,  

-  kolędnicy juniorzy z Uszwi w widowisku „Herody”, 

- przedstawienie pt. „ Jak to do ciotki Zośki w świętego Szczepana po kolędzie przyszli.”  

W przedsięwzięciu wzięło udział wiele osób: panie i panowie z zespołu Uszwianie i  „Kolędnicy 

znad Uszwicy” 

Nagłośnienie wykonano z własnego sprzętu pozyskanego z projektu unijnego.  

13 stycznia  Gosprzydowa  

Podczas spotkania występowały: 
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- dzieci ze świetlicy wiejskiej z jasełkami,  

- tradycyjne kolędy śpiewał zespół ludowy.  

Nagłośnienie zostało wykonane w ramach pozyskanego sprzętu z projektu unijnego.   

23 stycznia Gnojnik 

Biesiada kolędnicza, podczas której na scenie prezentowały się: 

- Gminna Orkiestra Dęta,  

- klub seniora „Wrzos”, 

- grupa kolędnicza z Gnojnika  

- lokalni artyści,  

- gościnnie wystąpiła grupa kolędnicza „Lubcoki” z Lubczy.  

Nagłośnienie wykonane we własnym zakresie.   

12 stycznia Biesiadki  

Podczas  spotkania wystąpiły:  

-  przedszkolaczki z Biesiadek, 

- chórek z Biesiadek  

- lokalni muzycy i artyści uczący się nauki gry w świetlicy.  

Nagłośnienie wykonane we własnym zakresie  ze sprzętu pozyskanego z projektu.  

26 stycznia Lewniowa  

Podczas  spotkania wystąpiły: 

– dzieci ze świetlicy i klubem seniora  z Lewniowej w przedstawieniu jasełkowym, 

- schola parafialna,  

- dzieci z Lewniowej uczące się nauki gry na instrumentach muzycznych, 

- klub seniora „Wrzos” z Gnojnika w przedstawieniu „Szklanka wody”.   

Koncerty noworoczne i koncerty kolęd w gminie Gnojnik 

Miesiące styczeń i luty rok rocznie obfitują w wydarzenia, przeglądy i koncerty kolęd i pastorałek, 

a wszystko to dopełniają aktorskie popisy naszych gminnych talentów.  

W miesiącu styczniu w poszczególnych miejscowościach gm. Gnojnik miały miejsce występy grup 

i zespołów działających w św. wiejskich, m.in.  z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wyjazdowo  na 

spotkaniu seniorów w Brzesku.  
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Ponadto w styczniu w poszczególnych świetlicach wiejskich odbyły się kameralne koncerty 

uczniów uczących się gry na instrumentach muzycznych. Dzieci i młodzież prezentowały nabyte 

umiejętności m.in. swoim rodzicom.  

16 stycznia zjazd sołtysów w Biesiadkach  

Współpraca podczas imprezy, tj. przygotowanie występu, napisanie scenariusza, występ podczas 

imprezy. W przedsięwzięciu wzięło udział około 60 osób.  

18 - 19 stycznia udział w Powiatowym Przeglądzie  Kolęd i Pastorałek w Brzesku  

„O Muszle św. Jakuba”  

Podczas tego prestiżowego konkursu nasza reprezentantka zajęły I miejsce w kategorii wiekowej 

do klas trzecich. W pierwszy dzień odbyły się przesłuchania, natomiast  dzień później odbyła się 

oficjalna gala, wręczenie nagród i koncert w wykonaniu zwycięzców.  

Luty 

Udział grupy  kolędniczej w 48. Ogólnopolskim Karnawale Góralskim  

w Bukowinie Tatrzańskiej 

Grupa kolędnicza „Kolędnicy znad Uszwicy” reprezentowała w br. gm. Gnojnik i powiat brzeski  

w Ogólnopolskim Karnawale Góralskim.  

Transport grupy kolędniczej do Bukowiny Tatrzańskiej -  sponsorowało Starostwo Powiatowe  

w Brzesku. Należy dodać, że gmina Gnojnik jest jedyną w powiecie brzeskim, która rok rocznie ma 

swoich reprezentantów na w/w przeglądzie.  

Grupa z Uszwi otrzymała po raz drugi z rzędu I miejsce  i nagrodę pieniężną w wysokości  

1 000,00 zł   

Zimowisko styczeń –luty  

Ferie w Gnojniku 

Świetlica wiejska z Gnojnika wraz ze szkołą językową zorganizowały dwie wycieczki do parków 

rozrywki. Dzieci młodsze odwiedziły GOkidz– park rozrywki w Krakowie. Brały udział  

w warsztatach małego naukowca, odwiedziły terrarium, w którym zobaczyły, krokodyla, 

jaszczurki, żółwie, papugi. Następnie brały udział w projekcji bajki „Śnieżna paczka”. Kolejne 

feryjne dni upłynęły pod znakiem zabaw sportowo-edukacyjnych  i muzyczno-ruchowych.  

Dla starszych dzieci podczas ferii zorganizowana została wycieczka do GOjupm – parku trampolin 

w Krakowie. Ponadto brały one  udział w zagadkach w Eskape Room, które zapewniały dobrą 
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zabawę, ale i wymagały logicznego myślenia w poprawnym rozwiązywaniu zagadek.  Feriowicze 

odwiedzili terrarium oraz fabrykę czekolady. Dla tej grupy również były przewidziane zajęcia 

sportowo-edukacyjne  i muzyczno-ruchowe, które odbywały się w hali sportowej w Gnojniku.  

Koszty ferii zostały pokryte przez rodziców, w zajęciach brało udział około 100 dzieci i młodzieży.  

 

Ferie w Lewniowej  

Zajęcia feryjne, w których wzięło udział 18 dzieci. Konkursy plastyczne, sportowe, gry planszowe, 

zajęcia z rurkami bum-bum, prelekcja na temat „Szkodliwości brania używek”. Wyjazd do kina na 

bajkę.  Dofinasowanie ferii 500 zł GOPS Gnojnik, w ramach złożonego wniosku. 

 

Ferie w Uszwi i w Zawadzie Uszewskiej 

 

Tegoroczne zimowisko w świetlicach w Zawadzie Uszewskiej i w Uszwi trwało sześć dni, po trzy 

w każdej świetlicy.  Były gry, wyjazdy do kina, na bowling, na kręgle, lodowisko do Krynicy.   

W zimowisku uczestniczyło około 50 dzieci. Koszty pokryte ze składek rodziców oprócz tego 150 

zł było  dofinansowane z GOPS -u. 

Podczas ferii odbyła się również wycieczka do GOjump dla młodych aktorów ( kolędników) 

dofinansowana z otrzymanej nagrody w Lipnicy oraz ze składek rodziców.  

 

Świetlica Wiejska wraz z  Biblioteką Publiczną w Biesiadkach 

Integracja przy popularnych planszówkach, spotkania z animatorem, wyjazdy do kina, warsztaty 

plastyczne i muzyczne bum-bum rurki. W zimowisku brało udział 30 dzieci.  

 

Zajęcia feryjne w Gosprzydowej  

Zajęcia ruchowe i manualne w świetlicy wiejskiej, robienie kwiatków i zapinek do włosów. Udział 

około 10 osób.  

Zajęcia feryjne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gnojniku  

Zajęcia feryjne w Klubie Kreatywnego Juniora: 27, 29, 31 stycznia w bibliotece, a 5 lutego wyjazd 

do Nowohuckiego Centrum Kultury na spektakl pt. "Tuwim dla dzieci" w wykonaniu Teatru 

Miejskiego z Gliwic w ramach Festiwalu Teatrów dla dzieci. Dofinasowanie wyjazdu w kwocie  

400 zł GOPS Gnojnik, w ramach złożonego wniosku. 

Gminne Mistrzostwa Szachowe  

15  luty – świetlica wiejska w Gnojniku 

W turnieju brali udział juniorzy i seniorzy z terenu gminy Gnojnik.  
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Były to rozgrywki szachowe zamknięte. Zawody odbywały się systemem szwajcarskim – 

kontrolowanym 2x15.  

W związku z tą imprezą ponieśliśmy następujące koszty:  

- poczęstunek dla zawodników – drożdżówki zostały ufundowane przez cukiernię ‘”Poezja”  

- nagrody – 163,95 zł  

- sędziowie – 240,00 zł  

Rozdaliśmy dużo nagród rzeczowych, tj. gadżetów które pozyskaliśmy dzięki projektowi 

unijnemu „Gmina Gnojni krainą questów”.  

Bal karnawałowy  

Świetlica wiejska w Zawadzie Uszewskiej czynnie współpracowała z tamtejszym 

stowarzyszeniem przy organizacji balu, na którym pojawiło się około 60 dzieci.  

 

Babski comber  

Co roku w świetlicach wiejskich organizowane jest spotkanie dla kobiet. W tym roku na 

zakończenie karnawału w świetlicach wiejskich odbyły się zapusty i bale karnawałowe. Świetlice 

wiejskie współpracowały ze stowarzyszeniami działającymi w poszczególnych miejscowościach. 

Współpracowały rownież przy organizacji zabaw walentynkowych.  

 

Luty-marzec 

XXIV  Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia  

 29 luty -01 marca   

Ta  impreza sprowadziła do Gnojnika 108 zawodników z Polski i z  zagranicy, z których ponad 

30 posiadało najwyższe rankingi szachowe, a kilku  przybyło z Ukrainy. 

Koszty jakie ponieśliśmy są następujące: 

- nagrody rzeczowe –733,18  zł  

- nagrody pieniężne – 2 600,00 zł  

- obsługa sędziowska i komputerowa  – 2 049,00 zł  

- rzeźba dwóch koni  - 2 200,00 zł  

- artykuły plastikowe ( flaczarki, kubki) – 85,71 zł  

- poczęstunek dla gości zaproszonych – 22,40 zł  

Natomiast dochód  z imprezy wygląda następująco: 

- wpłaty za udział  w turnieju ( od juniorów po 10,00 zł, natomiast od seniorów po 20,00 zł) 
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wyniosły – 1 340,00 zł  ( zawodnicy z terenu gminy Gnojnik są zwolnieni od opłat). 

Starostwo Powiatowe w Brzesku – w roku 2020 nie dofinansowywało imprezy. 

Wsparcie rzeczowe   otrzymaliśmy od firmy CLIMAX z Brzeska i NOVUM z Gnojnika.  

12 marca ogłoszenie pandemii  

Zostały odwołane imprezy, zajęcia stacjonarne i warsztaty, który były organizowane  

w placówkach Centrum Kultury w Gnojniku.  

Z powodu pandemii w 2020 roku nie odbyły się takie wydarzenia  jak:  

Misterium Męki Pańskiej, Konkursy Palm Wielkanocnych, majówka plenerowa. Został 

odwołany udział w konkursach tanecznych i teatralnych, tj. w Międzynarodowym 

Turnieju Tańca SALT CITY DANCE FESTIWAL w Wieliczce,  IX  Konfrontacja Teatrów Dzieci 

i Młodzieży „Teatralne Lustro” w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym  

w Brzesku, Krakowski Wianek w Szczurowej. Ponadto zostały odwołane Dożynki Gminne,  

Koncert Papieski, Koncert patriotyczny oraz Spotkania z kolędą.   

11 maja otwarcie Publicznych Bibliotek dla czytelników  

Przed ponownym otwarciem bibliotek zostały opracowane odpowiednie procedury, 

które następnie były wysłane do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Brzesku. Po otrzymaniu pozytywnej opinii 11 maja placówki 

biblioteczne zostały ponownie otworzone. W związku z trwająca pandemią  

i procedurami obowiązującymi książki można było zamawiać, oddawać i wypożyczać, ale 

nie było bezpośredniego dostępu do woluminów. Książki musiały przejść kwarantannę 

zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej.  

 

30 czerwca otwarcie i wznowienie zajęć w świetlicach wiejskich na terenie gminy  

Centrum Kultury w Gnojniku po opracowaniu procedur zapewnienia bezpieczeństwa 

obowiązującego podczas zajęć pozalekcyjnych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży  i po 

otrzymaniu pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Brzesku wznowiło zajęcia w świetlicach wiejskich. Biorąc pod uwagę wytyczne 

Ministerstwa Kultury zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa.  
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Lipiec  

Półkolonie organizowane w świetlicach wiejskich z zachowaniem reżimu sanitarnego  

i obowiązujących przepisów. W ramach półkolonii organizowane były zajęcia  

w mniejszych grupach: 

Gnojnik: 

Zabawy z chustą animacyjną, kreatywne zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, zabawy 

ruchowe.  

Biesiadki: 

Tworzenie breloczków z koralików, zakładek do książek, malowanie stopami, spotkanie 

ze studentką ASP  i wykonanie z nią piszczałek z wierzby, gry planszowe. 

Uszew i Zawada Uszewska: 

Zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawa w questy.  

Lewniowa  

Zajęcia wokalne, aktorskie i taneczne, wizyta w hodowli alpak i grill.  

 

Miesiąc lipiec to również zbieranie zboża, ziół i wykonywanie konstrukcji celem wicia 

wieńców dożynkowych.  

Sierpień 

W miesiącu sierpniu mimo odwołanej imprezy Dożynki Gminne, wszystkie instruktorki świetlic 

wiejskich wykonywały piękne i tradycyjne wieńce dożynkowe, które zostały przyniesione,  

poświęcone i złożone w kościołach parafialnych, gdzie następnie zdobiły ich wnętrza. Mimo, iż nie 

udało się zorganizować dożynek gminnych, tradycja wicia wieńców żniwnych jest w naszej gminie 

cały czas pielęgnowana i podtrzymywana.  

Pomoc w przygotowaniu uroczystości 100 rocznicy śmierci uszewskiego bohatera ppor. Jana 

Zydronia. Prezentacja multimedialna, dekoracje, koncert pieśni patriotycznych wystawa 

pamiątek.   

Wrzesień 

Centrum Kultury w Gnojniku przystąpiło do akcji Narodowe Czytanie. Pracownicy Centrum 

Kultury, instruktorki świetlic i bibliotekarze wspólnie nagrały czytanie fragmentów „Balladyny” 

Juliusza Słowackiego. W związku z obowiązującymi przepisami reżimu sanitarnego  

i niemożliwością zorganizowania czytania w szerszym gronie, zostało zrealizowane nagranie,  
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które następnie umieszczono na kanale youtube i w mediach społecznościowych Centrum Kultury 

w Gnojniku.  

Październik  

Grupa teatralna „I to i owo” ze Świetlicy Wiejskiej w Lewniowej brała udział (w formie on -line)  

w 35. Małopolskim Festiwalu Teatrów  Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.  Nagranie należało wysłać 

do organizatorów, czyli Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Do 

organizatorów wpłynęło kilkadziesiąt nagrań występów dzieci i młodzieży. Od 2 do 30 listopada 

odbywało się głosowanie on-line na nagrodę publiczności. Nasza grupa z przedstawieniem 

„Babuszki” zdobyła zaszczytne 3 miejsce uzyskują 999 głosów.   

Centrum Kultury wraz ze stowarzyszeniem „Szlakiem kultury” pozyskało fundusze na realizacje 

zadania publicznego pn. „W rodzinie siła – warsztaty poznawania świata”. W ramach projektu 12 

października odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Gnojnik. Ponadto uczestnicy mogli obserwować jak rozprzestrzenia się dym gdy pali się 

dom, lub poszczególne jego pomieszczenia.  Podsumowaniem projektu miała być wycieczka do 

Pienińskiego Parku Narodowego, niestety pandemia również tutaj nam przeszkodziła zamykając 

Parki Narodowe. W związku z tym  odbyliśmy wycieczkę do kina oraz zwiedzanie Krakowa. Całość 

zadania zamknęła się w kwocie 3 700 zł z czego 2 000 pochodziło z dotacji, reszta środków została 

pokryta przez stowarzyszenie.  

Koncert papieski organizowany co roku również należało odwołać w związku ze wzrastającym  

w tym czasie zagrożeniem i dużą ilością zachorowań.  W związku z tym zostały wykonane krótkie 

filmiki utworzone w formie prezentacji  - wspomnienia z koncertów,  które miały miejsce w latach 

poprzednich.  

Listopad  

Miesiąc listopad niestety  znowu przyniósł złe wieści i z dniem 7 listopada decyzją rządu 

ponownie zostały czasowo zamknięte instytucje kultury ( świetlice i biblioteki) w związku z dużą 

falą zachorowań. Zmusiło nas to do przeniesienia działalności do Internetu w formie  

on-line. Mimo zamknięcia placówek Ministerstwo Kultury wyraziło zgodę na możliwość 

organizacji prób  celem przygotowywania się do konkursów.   

Świetlica Wiejska w Uszwi i Zawadzie Uszewskiej prowadziła próby trzech grup kolędniczych 

celem przygotowywania się do przeglądu grup kolędniczych w Lipnicy Murowanej.  

W parafii Uszew zamiast koncertu patriotycznego została przygotowana modlitwa za Ojczyznę 

prowadzona przez członków grupy kolędniczej.  
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Świetlica Wiejska w Lewniowej prowadziła próby i przygotowania do następnego sezonu 

teatralnego celem brania udziału w przeglądach teatralnych dzieci i młodzieży „Teatralne lustra”.  

Ponadto były prowadzone próby orkiestry dętej i nauka gry na instrumentach dętych.   

Niestety po raz kolejny musieliśmy zawiesić działalność grup tanecznych z Gnojnika  

i z Lewniowej oraz zajęcia aerobiku, zumby i nauki gry na instrumentach muzycznych. 

28 listopada ponowne otwarcie bibliotek  

Biblioteki ponownie zostały otwarte dla czytelników, zostały opracowane nowe procedury biorąc 

pod uwagę wytyczne sanepidu i ogólnie obowiązujące przepisy. Ponownie dla czytelników 

udostępniliśmy  możliwość bezpośredniego korzystania z książek.  

Grudzień 

W Centrum Kultury w Gnojniku zostały nagrane trzy grupy kolędnicze: „Kolędnicy znad Uszwicy” 

z Uszwi,  dziecięca grupa kolędnicza z Uszwi i dziecięca grupa kolędnicza z Zawady Uszewskiej.  

Nagrania zostały następnie wysłane do Lipnicy Murowanej, ponieważ wszystkie zaplanowane 

przeglądy odbywały się  w formie on-line.  

Świetlica Wiejska w Lewniowej zorganizowała akcję mikołajkową. Odwiedzając najstarszych 

mieszkańców Lewniowej dostarczała paczki, które zostały ufundowane przez sponsorów. Razem 

z Mikołajem seniorów odwiedzały również   aniołek i  diabełek.  

Mimo trwającej pandemii Centrum Kultury realizowało swoją działalność 

statutową w dużej mierze w wersji on-line.  

W ramach warsztatów rękodzielniczych zostały wykonywane i nagrywane następujące filmiki: 

-  kwiaty ze wstążki,  
- kwiaty z bibuły,   
- koszyczek dla mamy ze wstążki,  
- lilie ze wstążki,  
- sposób szycia maseczek,  
- wiązanka z jedliny,   
- ozdoby bożonarodzeniowe z szyszek,  
- aniołek na szydełku,  
- prezent na dzień babci i dziadka,   
- bukiet kwiatów z krepiny, 
- etui na telefon z filcu, 
- kwiaty z filcu, 
- wypiek bułeczek i wiele innych manualnych ciekawostek.  
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Przez cały 2020 rok były organizowane różnorakie konkursy w formie on-line: 

• Konkurs Fotograficzny Na najładniejszy widok z okna, 

• Zdjęcia-zagadki on-line dotyczące ciekawych miejsc gminy Gnojnik, 

• Zachęcanie mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu poprzez udział  

w questach dostępnych na stronie CK Gnojnik (do wydruku) lub gotowych książeczek do 

odebrania w bibliotekach i świetlicach,  

• 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II - wspomnienia minionych Koncertów Papieskich 

organizowanych przez CK Gnojnik w latach 2004-2019, przedstawione w postaci krótkich 

filmów utworzonych w formie prezentacji, udostępnianych na YouTube, a następnie na 

stronie CK Gnojnik i facebooku GBP w Gnojniku, 

• Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. Różne bajki znamy i w domu je czytamy  

z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, 

• dla dzieci Na filmik przedstawiający ciekawy tor przeszkód, 

• dla całych rodzin Na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, 

• „Odkopujemy talenty” - konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 

najmłodszych. Napływały filmiki nie tylko z terenu Lewniowej ale i z innych miejscowości.  

Nagrania umieszczane były na stronie Centrum Kultury i na facebookowym profilu 

świetlicy,  

• współpraca  z Klubem Seniora przy akcji „Książką łączymy pokolenia’’ (zbiórka starych 

książek do szkolnej  biblioteki), 

• konkursy na najpiękniejszą choinkę, ozdobę choinkową dla dzieci z Uszwi i Zawady 

Uszewskiej, 

•  Pomoc KGW w Uszwi przy udziale w ogo lnopolskim konkursie kulinarnym, (scenografia, 

nagrania, zdjęcia.),  

• nagrywanie hymnu Polski, następnie zmontowanie i umieszczenie na Facebooku,  

• konkurs s wiąteczny na najciekawszą ozdobę choinkową oraz  na s wiąteczną zakładkę do 

ksiąz ki, 

• konkurs plastyczny ph. „Bohater książkowy, którego chciałbyś spotkać w bibliotece”, 

• przeprowadzono rejestr wypożyczeń wśród najmłodszych i wyłoniono listę Wakacyjnych 

moli książkowych, 

• konkurs „rzuć gwiazdką” skierowany do czytelników, aby wystawić ocenę po 

przeczytaniu danej pozycji książkowej, przy czym 1- ledwo ja zmęczyłem, 5 -rewelacja. 

wyniki rankingu dostępne były na stronie i portalach społecznościowych,  

• czytanie na dywanie, czytanie bajek i prezentowanie ich w Internecie 
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• kolędowanie przy żywej szopce w Gosprzydowej.  

Centrum Kultury w Gnojniku realizowało szereg innych stacjonarnych działań wówczas 

kiedy nie było ograniczeń. Organizowaliśmy następujące działania: 

- poniedziałkowe spotkania w Klubie Kreatywnego Juniora,  

- kursy kroju i szycia,  

- wycieczki,  

- warsztaty rękodzielnicze ( robienie kwiatów do palm wielkanocnych)  

- zumba, aerobik, 

- warsztaty plastyczne, 

- wyjazdy do kina i do teatru,  

- zajęcia wokalne,  

- współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń oraz z klubami seniora,  

- akcje czytelnicze prowadzone w klubach czytelniczych,  

- kursy nauki gry na instrumentach muzycznych (nauka odbywa się w świetlicach wiejskich w 

Uszwi, Zawadzie Uszewskiej, Lewniowej Gosprzydowej, Gnojniku  i w Biesiadkach), 

- nauka gry na instrumentach dętych w świetlicy w Gnojniku, Gosprzydowej, Biesiadkach,  

- kurs języka angielskiego dla różnych grup wiekowych ( Biesiadki, Gnojnik, Lewniowa), 

- kurs tańca dla dzieci w Gnojniku  ( około 45  dzieci i młodzieży -  koszt 20 zł na miesiąc), 

W/w kurs był finansowany przez rodziców, zostały poszyte stroje za kwotę 150 zł. Niestety nie 

zdążyliśmy ich wykorzystać, ponieważ pandemia uniemożliwiła udział w jakichkolwiek 

konkursach,  

- kurs tańca dla dzieci w Lewniowej ( około 25 dzieci)  - koszt 50 zł  miesięcznie. Kurs 

finansowany przez rodziców.  

 

Ponadto  codziennie były czytane i nagrywane bajki przez pracowników CK dla najmłodszych  

i tych trochę starszych. Wykorzystując maszyny zakupione z projektu, szyliśmy maseczki, które 

były rozdawane czytelnikom przychodzącym do biblioteki oraz uczestnikom zajęć wakacyjnych, 

a także pracownikom CK.  

Udział w kolejnej edycji pn. „Mała książka-wielki człowiek” dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki otrzymuje w prezencie 

wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce znajdują się książka 

„pierwsze czytanki dla…”  a także Karta Małego Czytelnika. Za każda wizytę w bibliotece 

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki mały czytelnik otrzymuje naklejkę po 

zebraniu 10 zostaje uhonorowany imiennie dyplomem.  
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Udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Razem pomóżmy małym bibliotekom”, polegająca na 

zbieraniu książeczek dla dzieci otrzymanych od małych czytelników i przekazanie ich 

potrzebującym bibliotekom.  

Zostały założone Facebooki wszystkich placówek Centrum Kultury w Gnojniku oraz  

zaprojektowane logo świetlicom w Uszwi, Zawadzie Uszewskiej, Lewniowej, Gosprzydowej  

i Biesiadkach oraz bibliotekom w Gnojniku, Uszwi i Biesiadkach. Pozwoliło to jeszcze precyzyjniej 

docierać do naszych odbiorców.   

Zostały uzupełnione kroniki z działalności poszczególnych świetlic, bibliotek oraz zespołów 

działających przy świetlicach wiejskich.  

W bibliotekach trwają  prace z książkami, tj. drukowanie i naklejanie kodów kreskowych, celem 

przygotowywania się do uruchomienia drugiego modułu programu SOWA ( dalszej 

automatyzacji) oraz wpisywanie książek do bazy danych.  

Złożone projekty: 

Przed ogłoszeniem pandemii dokładnie 10 marca 2020 r. stowarzyszenie „Szlakiem kultury”  

działające przy Centrum Kultury w Gnojniku złożyło dwa  wnioski do Starostwa Powiatowego w 

Brzesku. Pierwszy wniosek: „ W rodzinie siła”  - warsztaty poznawania świata”, który 

zakładał: 

- Questy w gminie Gnojnik, tj.  przejście tras zgodnie rozwiązanie haseł i  rozdanie nagród dla 

grup, 

- warsztaty na temat udzielania pierwszej  pomocy, 

- zwieńczeniem projektu miał być  wyjazd do Pienińskiego Parku Narodowego. 

Drugi projekt „Skarby wsi na talerzu – organizacja kiermaszu lokalnych rarytasów” 

zakładał m.in.    

- organizację konkursu kulinarnego dla kół gospodyń i klubów seniora, prezentacja stoisk z 

przysmakami regionalnymi podczas Dożynek Gminnych, a tym samym promocja regionalnych 

przysmaków. Ze względu na ogłoszoną pandemię konkursy zostały unieważnione.  

Następnie złożyliśmy projekt  „Rycerze niepodległości”– cykl zajęć edukacyjno-

animacyjnych na temat wybitnych przywódców w walce o wolną Polskę” w ramach 

programu  „Koalicja dla niepodległej”. Projekt  przeszedł pozytywną ocenę formalną. Na 328 

złożonych wniosków, Centrum Kultury w Gnojniku znalazło się na 168 pozycji. Niestety brakło 

jednego punktu, aby otrzymać dofinansowanie.   

Kolejnym krokiem było  złożenie wniosku w ramach fundacji  „PZU z kulturą”,  którego 

rozstrzygnięcie miało miejsce 30 września 2020 r. Projekt  pn. „Kierunek kultura – cykl 
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wyjazdowych spotkań ze sztuką” zakłada cykl wyjazdów do instytucji kultury ( muzea, galerie 

sztuki, teatr, opera, filharmonia). Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej 

kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości. Projekt 

otrzymał pozytywną opinie i stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie. Projekt  

w trakcie realizacji, czas trwania ze względu na trwającą pandemię został aneksowany do 30 

czerwca 2021 r.  

Oprócz tego został złożony wniosek do Gminy Gnojnik, pn. „W rodzinie siła – warsztaty 

poznawania świata”,  który zakłada warsztaty udzielania pierwszej pomocy zorganizowane dla 

dzieci i młodzieży oraz wyjazd do Pienińskiego Parku Narodowego. Projekt został zrealizowany  

i rozliczony.  

Ponadto przystąpiliśmy do projektu „ Sieć na kulturę w podregionie tarnowski”,  który zakłada 

podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników CK, rozwijanie kompetencji 

dzieci i młodzieży, wyposażenie placówek CK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i 

warsztatów. Projekt jest w 100% dofinansowany i realizowany w ramach działania 3.2 

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska. W ramach tego projektu 

otrzymamy sprzęt ( laptopy) do udziały w szkoleniach. Projekt w trakcie realizacji.  

Pod koniec roku udało się wykonać następujące prace remontowe w Centrum Kultury  

w Gnojniku: 

Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej i Bibliotece Publicznej  

w Biesiadkach. 

Wymalowanie pomieszczeń dużej sali  widowiskowej w Centrum Kultury w Gnojniku, malowanie 

świetlicy wiejskiej w Gnojniku, usunięcie zacieków po zalaniu zabudowanie rury.  

Naprawa betonowych schodów do piwnicy, zamontowanie daszku i balustrady przy wejściu do 

piwnicy.  

 

 


