
Witamy w Gminie Gnojnik
Gmina Gnojnik leży w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim. Gno-
jnik zajmuje wschodnią część krainy geografi cznej zwanej Pogórzem Wiśnickim. 
Jej krajobraz tworzą dwa zasadnicze elementy: dolina rzeki Uszwicy, nad którą 
położone są Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik i Gosprzydowa oraz tworząca 
wododział wysoczyzna z wioskami Lewniowa, Biesiadki i Żerków. Rzeźba terenu 
jest bardzo urozmaicona – doliny okalają rozległe wzgórza przeorane licznymi 
wąwozami i zagajnikami.

Gminę o powierzchni 55 km2 zamieszkuje blisko 7800 mieszkańców.
W skład Gminy wchodzi 7 miejscowości posiadających prawie 800- letnią historię. 
Centrum administracyjno-kulturalno-gospodarczym jest Gnojnik. 

W gminie funkcjonują:
- Centrum Kultury
- 5 szkół podstawowych, 4 przedszkola, 2 gimnazja
- 5 parafi i rzymsko - katolickich
- 6 świetlic wiejskich, 3 biblioteki
- 2 ośrodki zdrowia
- 7 ochotniczych straży pożarnych
- 6 klubów sportowych
 
Zabytki Gminy Gnojnik
Klimat gminy Gnojnik tworzy drewniana architektura sakralna i użytkowa, będą-
ca świadkiem minionych wieków: kościół pw. św. Mateusza w Biesiadkach, ko-
ściół pw. św. Urszuli w Gosprzydowej oraz liczne stare wiejskie chałupy i budynki 
gospodarcze rozsiane po całej okolicy. Naturalne piękno drewnianych budowli, 
dodatkowo ubogacane przez wieki ogromnym nakładem pracy mieszkańców, za-
chwyca każdego obserwatora.
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Biblioteki i świetlice:
* Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku, tel. 14 686 97 70
* Publiczna Biblioteka w Uszwi, tel. 14 684 93 74
* Publiczna Biblioteka w Biesiadkach
* Świetlica w Zawadzie Uszewskiej: swietlicazawadauszewska@wp.pl  
* Świetlica w Uszwi: uszew.swietlica@op.pl, tel. 14 692 89 45
* Świetlica w Lewniowej: bogumila-61@tlen.pl 
* Świetlica w Gosprzydowej: gosprzydowaswietlica@vp.pl 
* Świetlica w Gnojniku: swietlicackgn@o2.pl , tel. 14 68696 90
* Świetlica w Biesiadkach: stanislawa_myszka@interia.pl 

Baza gastronomiczna 
* Hotel i Gospoda Tadeusz, Uszew 502, tel. 14 685 88 45, 698 610 107
* Kawiarnia – Cukiernia „Poezja”, Gnojnik 610, tel. 668 151 538
* Mini bar „U Górolki”, Gnojnik 571, tel. 14 625 71 27 lub 600 221 395
* Restauracja „Homer”, Gosprzydowa 314, tel. 880-651-675 lub 14 686 95 55
* Western Chicken - CMC, Gnojnik 528, tel. 686 99 10
* Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe „Biesiada przy lesie”, Gnojnik, tel. 602 665 341, 604 554 066
 
Baza wypoczynkowa 
* „Na Zagórzu” Danuta i Dariusz Cebulowie, Biesiadki 34, tel. 14 686 00 21
* Teresa i Ryszard Machał, Biesiadki, tel. 14 686 01 80, 509 111 395
* Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Graczak, Biesiadki 145, tel. 504 487 657
*„Gajówka” Bożena i Marian Piekarzowie, Biesiadki 238, tel. 14 664 81 76, 604 454 252
* Jagna i Stanisław Warchał, Biesiadki 258, tel. 14 686 00 56, 609 227 504
* Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbieta i Andrzej Słowik, Gnojnik 609, tel. 605 297 751
* Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe „Biesiada przy lesie”, Gnojnik, tel. 602 665 341, 604 554 066
* Gospodarstwo Agroturystyczne Halina Książek, Gnojnik 259, tel. 14 686 94 54
* Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „EWA”, Gnojnik 222, tel. 14 686 98 800, 662 046 764
* Gospodarstwo Agroturystyczne Grzegorz Rabjasz, Gosprzydowa 319, tel. 691 540 602
* Anna Pikuła, Gosprzydowa 303, tel. 14 686 65 20, 607 739 242
* Gałęziowscy i Ania – Ośrodek jazdy konnej, Uszew 410, tel. 14 686 94 20 lub 609 090 607
* Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe „Rybia Wyspa”, Gosprzydowa, tel. 504 424 170

Apteki 
* Apteka „Pod Dębem”, Gnojnik 600, tel. 14 664 82 53 
* Apteka „Rumianek”, Gnojnik 567, tel. 14 664 82 55 

Banki
* Bank Spółdzielczy w Brzesku, Oddział w Gnojniku, Gnojnik 363, tel. 14 686 90 10
* Bank PKO BP, oddział w Gojniku, Gnojnik 610, tel. 14 685 89 20

Kwiaciarnia
* „U Ani”, Gnojnik 446, tel. 14 664 81 43

Ośrodki Zdrowia
* Centrum Medycyny Rodzinnej, Gnojnik 537, podstawowa opieka zdrowotna - tel.
14 686 99 65, poradnie specjalistyczne - tel. 14 686 99 65, rehabilitacja - tel. 14 686 98 00
* Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uszwi, Uszew 20, tel. 14 666 91 00

Stacje paliw
* Stacja Paliw CMC, Gnojnik 528, tel. 686 99 10 
* Stacja Auto–Gaz LPG, Gnojnik, tel. 14 686 99 66

Poczta
* Urząd pocztowy w Gnojniku, tel. 14 664 82 48, 14 661 10 01

Gmina pochwalić się może także ciekawymi zabytkami murowanymi – kościo-
łem pw. św. Marcina w Gnojniku, kościołem pw. św. Floriana w Uszwi, kaplicą 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lewniowej oraz kaplicą pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Żerkowie. Ogromną wartość historyczną posiadają również pozo-
stałości dawnych wielkich folwarków gospodarczych, a przede wszystkim zespół 
dworsko-pałacowy w Gnojniku.

Kościół parafi alny pw. św. Mateusza Ewangelisty w Biesiadkach
Wędrując przez Małopolskę Szlakiem Architektury Drewnianej dotrzeć możemy 
do położonego w Biesiadkach Kościoła parafi alnego pw. św. Mateusza Ewange-
listy z II połowy XVII wieku. Charakterystycznymi elementami zewnętrznymi 
modrzewiowej świątyni są trzykondygnacyjna wieża z wnękami, w których umie-
szczono rzeźby świętych, baniasty hełm wieży z latarnią oraz portal ostrołukowy 
wraz z drzwiami wejściowymi z pięknymi, starymi okuciami. We wnętrzu kościoła 
zachwyca polichromia z 1938 r., ołtarz główny barokowy z około XVII w. z późno-
gotycką rzeźbą Piety oraz dwa barokowe ołtarze boczne (z obrazem Najświętszej 
Maryi Panny ze świętymi oraz Matki Boskiej). Na uwagę zasługuje obraz Matki 
Boskiej Bocheńskiej z Dzieciątkiem z 1644 r. oraz obraz św. Rozalii, który został 
sprawiony do świątyni w 1676 r., aby chronić mieszkańców przed zarazą. Do 
obrazu pielgrzymowali mieszkańcy okolicznych wsi, prosząc o uzdrowienie. Inne 
zabytkowe elementy wystroju to m.in. drewniana chrzcielnica z I poł. XIX w. oraz 
rokokowe tabernakulum z II połowy XVIII w. Kościołowi w Biesiadkach towarzy-
szy zabytkowy murowany dom zarządcy.

Kościół parafi alny pw. św. Urszuli w Gosprzydowej
Drugim zabytkiem na Szlaku Architektury Drewnianej jest Kościół parafi alny 
pw. św. Urszuli z 1697 r. w Gosprzydowej. Charakterystycznymi elementami ze-
wnętrznymi świątyni są smukła wieżyczką na sygnaturkę oraz otwarte sobótki, 
będące w dawnych czasach schronieniem dla wiernych, którzy przychodzili z od-
ległych przysiółków. Ściany wewnątrz zdobione są polichromią z XIX w. Wśród 
wielu historycznych elementów wyposażenia gosprzydowskiej świątyni odnoto-
wać należy barokowy ołtarz główny, w którym znajdują się dwa nałożone na 
siebie obrazy. Jeden – zasłaniający przypomina obraz Matki Boskiej Częstochow-

Szeregowa drewniana zabudowa w Biesiadkach
O niezwykłym uroku Biesiadek decyduje szeregowa, drewniana zabudowa 
w centrum wsi usytuowana wzdłuż drogi biegnącej granią wzniesienia. Zabudo-
wa powstała po pożarze w 1933 roku, który spowodował zniszczenie większości 
wcześniejszych osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych drewnianych budynków. 
Charakterystycznym elementem drewnianych budynków są okna z ozdobnymi 
wycinanymi obramieniami oraz malowane ściany dekorowane wycinanymi we 
wzory deseczkami.

skiej, drugi – zasłaniany stanowi kopię obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej, do 
której licznie pielgrzymują wierni spoza parafi i. Ponadto w świątyni zachwycają 
ołtarze boczne: ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego, ołtarz Serca Jezusowego oraz ołtarz 
Grobu Bożego. Wystroju wnętrza dopełnia XV-wieczna kamienna chrzcielnica, 
kropielnica z XV lub XVI w., ambona z przełomu XVII i XVIII w. oraz organy ko-
ścielne zakupione w fabryce braci Rieger na Śląsku w 1901 roku.

Obok zabytkowego kościółka mieści się również drewniana dzwonnica z XVIII w., 
drewniana plebania z 1883 r. oraz dom parafi alny z 1938 r. Na terenie Gosprzydo-
wej mieści się również urokliwa Kaplica pw. Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych z 1952 r. Kaplica „Na Ratowskim” została wzniesiona z fundacji mieszkań-
ców jako wotum przebłagalne dla odwrócenia klęsk żywiołowych, gradobicia, burzy 
i piorunów, które niszczyły uprawy i były powodem wielu pożarów oraz klęsk.

Kościół parafi alny pw. św. Marcina Biskupa w Gnojniku
to jeden z najstarszych zachowanych w całości zabytków murowanej architektury 
sakralnej we wschodniej Małopolsce. Budowla wzniesiona została z kamienia 
w stylu gotyckim. Charakterystycznymi cechami architektonicznymi kościoła 
decydującymi o jego funkcjach obronnych są: dwumetrowej grubości ściany, 
potężne szkarpy podpierające mury oraz rząd wąskich otworów strzelniczych. 
We wnętrzu kościoła spotkać można wiele zabytkowych elementów m.in. 
gotyckie tabernakulum, szafkę na oleje, kamienną mensę (wszystkie z XIV 
wieku), gotycki lawaterz, gotyckie portale. We wnętrzu dominują elementy 
z XVIII i XIX wieku: ołtarz główny rokokowy Matki Bożej Częstochowskiej, dwa 
ołtarze boczne rokokowe poświęcone Matce Bożej Różańcowej i św. Józefowi, 
barokowa chrzcielnica, rokokowa ambona, dwa drewniane konfesjonały, 
organy z 1854 roku oraz późnobarokowy krucyfi ks. Obchodząc świątynię 
dookoła podziwiać można stacje drogi krzyżowej umieszczone we wnękach 
ścian i zamykane drewnianymi drzwiczkami oraz Ogrójec z kamienną fi gurą 
klęczącego Jezusa. 

W niedalekiej odległości od Kościoła 
św. Marcina mieści się nowy kościół 
pw. Matki Bożej Fatimskiej, którego 
budowa rozpoczęła się w 2006 r. 
dzięki staraniom proboszcza oraz 
mieszkańców.

Spichlerz, młyn, stara 
plebania, dom nauczyciela
W Gnojniku znajduje się rów-
nież kilka innych zabytkowych 
budynków. Spichlerz pocho-
dzący z 1845 roku jest pozo-
stałością zabudowań folwar-
cznych na terenie Gnojnika. 
Młyn z około 1938 roku jest 
jednym z dwóch budynków, 
które powstały z przebudowa-
nia starej gorzelni przez Ka-
zimierza Zająca, ówczesnego 
dziedzica folwarku. Stara ple-
bania powstała w 1873 roku 
jest pozostałością po niewiel-
kim ziemiańskim dworku. Dom 
nauczyciela – obecnie wika-
rówka z 1868 roku, pierwotnie 
pełniła rolę domu nauczyciela, 
a później szkoły.

Kościół pw. św. Floriana w Uszwi
Kościół pw. św. Floriana z 1801 r. w Uszwi łączy styl barokowy z klasycystycznym. 
Ma grube mury i prostą bryłę, z którymi idealnie komponują się bogate w zło-
cenia elementy wyposażenia świątyni. Kościół posiada duży chór muzyczny pod-
party dwoma masywnymi fi larami. Charakterystycznymi elementami zewnętrz-
nymi są znajdująca się pośrodku dachu smukła wieżyczka na sygnaturkę oraz 
niewysoka wieża zwieńczona baniastym hełmem z ażurową latarnią. Wnętrze 
zdobi polichromia fi guralna: barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z obrazem 
św. Floriana i Ukrzyżowania oraz czteroma postaciami kobiecymi obrazującymi 
Cnoty Kardynalne. Cennymi dziełami są także trzy ołtarze boczne oraz rokokowa 
ambona z rzeźbą Chrystusa Dobrego Pasterza z XVIII w.

Plebania i dom parafi alny
W sąsiedztwie kościoła znajdują się: plebania z 1869 r. będąca dawniej budyn-
kiem mieszkalnym dworu należącego do Jana Goetza – Okocimskiego; dom para-
fi alny wzniesiony w 1860 r. pełniący pierwotnie funkcję szkoły parafi alnej. 

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Lewniowej
Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej z 1857 r. w Lewniowej ufundowana została 
przez Mieczysława Skarzyńskiego – ówczesnego właściciela majątku. We wnętrzu 
Kaplicy znajdują się: XIX–wieczna szafka na mszalne naczynia ołtarzowe, obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem oraz epitafi um fundatora Kaplicy. Ka-
plica przez długi okres czasu pełniła funkcję kościoła parafi alnego. Nowa większa 
świątynia pw. Matki Boskiej Królowej Polski wybudowana została w 1978 r. Cha-
rakterystycznym elementem wystroju kościoła jest mozaika na ścianie ołtarzowej 
oraz sam ołtarz główny. Budowlę cechuje nietypowy kształt oraz prostota. 

Kaplica Matki Bożej Fatimskiej w Zawadzie Uszewskiej
Kaplica Matki Bożej Fatimskiej w Zawadzie Uszewskiej pochodzi z 1998 roku, 
a ufundowana została przez mieszkańców wioski. Jej wnętrze zdobi obraz patronki.

Kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego z 1948 r. w Żerkowie.
Jej wnętrze zdobią: posąg św. Antoniego Padewskiego oraz oleodruki serca Jezusa, 
serca Najświętszej Maryi Panny, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy mieści 
się pamiątkowa tablica z nazwiskami mieszkańców Żerkowa poległych w czasie II 
wojny światowej, natomiast obok budynku usytuowano kamienny głaz - Pomnik 
ku pamięci ofi ar I wojny światowej z 1973 roku.

Marmurowa tablica z 2003 roku w lesie Grabaliny 
Innym miejscem upamiętniającym tragiczne wydarzenia okresu dwóch wojen 
światowych jest marmurowa tablica z 2003 roku znajdująca się w lesie Gra-
baliny w Uszwi. Tablica upamiętnia zamordowanie przez hitlerowców rodziny 
żydowskiej oraz wspierającego ją gospodarza uszewskiego Wojciecha Kotfi sa.

Kapliczki, fi gury i krzyże
Przejeżdżając przez sołectwa gminy nie trudno nie zauważyć rozsianych po ca-
łym terenie przydrożnych kapliczek, fi gur oraz krzyży. Stawiane są z wdzięcz-
ności za otrzymane łaski, za wysłuchanie próśb, bądź jako ofi ara dziękczynna 
za wybawienie z niebezpieczeństwa lub wyleczenie z choroby. Wtopione w kra-
jobraz gnojnickich wsi, w otoczeniu przyrody widnieją niczym drogocenne ka-
mienie na trudnych ścieżkach życia. (fot. UG)

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Pomimo zwiększającego się zurbanizowania gminy Gnojnik znaczną część jej te-
renów pokrywają elementy naturalne. Dominantę krajobrazową stanowią pagórki 
pokryte leśną gęstwiną lub przybrane w szachownicę pól. Wysoczyzna przeorana 
jest licznymi wąwozami, jarami  i zalesionymi gaikami. Spacer po tak ukształto-
wanym terenie jest fascynującą przygodą, nigdy bowiem nie wiemy, jaki krajo-
braz ujrzymy stawiając kolejny krok, mijając kolejne wzniesienie.

Piękne i bogato ukształtowane tereny zwiedzać można zarówno pieszo, jak 
i samochodem. Dzięki odnowionym drogom i powstałym ścieżkom przyjem-
nie podróżuje się między wioskami również rowerem. Niezależnie od środka 
lokomocji zabytki naszej gminy warto zwiedzać z oczyma szeroko otwartymi. 
Piękno gnojnickich skarbów architektury i natury zachwyca każdym swym naj-
drobniejszym elementem.

Park podworski w Gnojniku 
Zielonym sercem Gminy jest Park Podworski w Gnojniku o powierzchni ok. 4 ha 
założony w stylu angielskim około 1845 r. Charakterystyczne elementy parku to: 
lipowo-jesionowe aleje i polana z dębem-romantycznym samotnikiem. Wśród za-
sadzonych drzew spotkać można dęby, graby, kasztanowce, lipy, brzozy, topole, 
sosny, modrzewie. Obecnie w parku mieszczą się dróżki spacerowe oraz ławeczki, 
dzięki czemu jest to miejsce idealne na chwilę relaksu i wyciszenia.

Park „Na górce” w Gnojniku
Park „Na górce” jest drugim parkiem w Gnojniku. Niegdyś w centralnej jego czę-
ści stał dworek wraz z folwarkiem otoczony alejkami grabowymi. 
  
Oprócz naturalnych miejsc odpoczynku w Gminie Gnojnik znaleźć można również 
kilka kącików rekreacyjno-turystycznych, wyposażonych w altany, ławeczki oraz 
urządzenia zabawowe.

Plac zabaw „Radosna Szkoła” w Gnojniku
Plac zabaw „Radosna Szkoła” sprawia, że w centrum Gnojnika jest kolorowo 
i radośnie. Plac jest idealnym  miejscem dla Rodzin - pokryty bezpieczną na-
wierzchnią zaprasza wszystkie dzieci do zabawy na huśtawce, baszcie czy koniku 
polnym. Koło placu znajduje się altana z grillem – miejsce spotkań młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców.

Kolorowe i bezpieczne kąciki rekreacyjno-turystyczne
Również w Biesiadkach, Gosprzydowej oraz Zawadzie Uszewskiej mieszkań-
cy i turyści mogą skorzystać z kolorowych i bezpiecznych kącików rekreacyj-
no–turystycznych.

OBIEKTY SPORTOWE
Natomiast na amatorów sportu czekają w Gminie Gnojnik nowoczesne i dobrze 
wyposażone obiekty sportowe. Z pięciu stadionów sportowych (w Gnojniku, Go-
sprzydowej, Lewniowej, Uszwi i Żerkowie) korzystać mogą nie tylko mieszkańcy, 
ale również turyści odwiedzający naszą gminę. Szczególnie bogata oferta zajęć 
sportowych czeka na użytkowników Orlika w Uszwi, wyposażonego w boisko do 
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego.

OFERTA KULTURALNA
Bogata oferta kulturalna Gminy Gnojnik jest owocem kultywowania folkloru 
i sztuki ludowej, ale również zainteresowania  nowymi formami sztuki. O kontakt 
mieszkańców i gości Gminy Gnojnik z kulturą dba Centrum Kultury oraz działające 
w jego strukturach trzy biblioteki oraz sześć świetlic wiejskich. Wśród cyklicznych 
imprez organizowanych przez te placówki można znaleźć wiele ciekawych pozy-
cji: styczniowe spotkania z kolędą, lutowy Międzynarodowy Turniej Szachowy 
o Czarnego Konia, szereg imprez w okresie wakacyjnym: powitanie lata, integra-
cyjna spartakiada osób niepełnosprawnych, Dni Gminy Gnojnik, gminne zawody 
sportowo – pożarnicze, Dożynki gminne, święto pieczonego ziemniaka.

Rozległe połacie pól na obrzeżach miejscowości Zawada Uszewska (fot. PB)

Centrum Gnojnika z lotu ptaka (fot. PB)

Kościół pw. św. Mateusza w Biesiadkach (fot. UG)

Panorama miejscowości Biesiadki z lotu ptaka (fot. PB)

Kościół pw. św. Urszuli w Gosprzydowej (fot. UG) Drewniana dzwonnica (fot. UG)

Dom parafi alny w Gosprzydowej (fot. UG)Plac przy kościele w Gosprzydowej (fot. PB)

Plebania w Gosprzydowej (fot. UG) Kaplica Wspomozenia Wiernych (fot. UG)

Kościół pw. św. Marcina w Gnojniku (fot. PB)

Nowy kościół w Gnojniku (fot. UG)

Spichlerz w Gnojniku (fot. UG)

Młyn w Gnojniku (fot. UG)Stara plebania (fot. UG)

Wikarówka w Gnojniku (fot. PB)

Centrum Uszwi z lotu ptaka (fot. PB)

Dom Parafi alny przy kościele w Uszwi (fot. UG) Plebania w Uszwi (fot. UG)

Kaplica w Lewniowej (fot. UG) Kościół w Lewniowej (fot. UG)

Kaplica w Zawadzie Uszewskiej (fot. UG) Kaplica w Żerkowie (fot. UG)

Marmurowa tablica w lesie Grabaliny
(fot. UG)

Pomnik ofi ar I wojny światowej w Żerkowie (fot. UG)

Krzyż w Zawadzie Figura w Uszwi Kapliczka w Lewniowej Kapliczka w Gosprzydowej

Las Grabaliny w Uszwi (fot. UG) Park podworski w Gnojniku (fot. UG)

Panorama Gosprzydowej (Fot. UG)

Park Podworski w Gnojniku (fot. UG) Amfi teatr w parku w Gnojniku (fot. PB)

Plac zabaw w Gnojniku (fot. UG)

Kącik zabaw w miejscowości Biesiadki (fot. UG)

Kącik zabaw w Zawadzie Uszewskiej (fot. UG)

Budynek Urzędu Gminy i Domu Strażaka w Gnojniku (fot. PB)

„Baciary” na Dniach Gminy Gnojnik (fot. UG)

Orlik w Uszwi (fot. UG)

Panorama miejscowości Lewniowa z lotu ptaka (fot. PB)

Wnętrze kościoła w Biesiadkach (fot. PB)

Kościół pw. św. Floriana w Uszwi (fot. PB)

Altana z grillem w centrum Gnojnika (fot. UG)

Jesiennykrajobraz gminy Gnojnik (fot. PB)

Panorama miejscowości Uszew z lotu ptaka (fot. PB)



SS

S

S

S

S

S

Koœció³ pw.
œw. Floriana

Koœció³ pw.
œw. Marcina

(XIV w.)
Koœció³ pw.

œw. Mateusza

Koœció³ pw.
œw. Urszuli

Kaplica pw.
MB Czêstochowskiej

Kaplica pw.
œw. Antoniego
Padewskiego

drewniana
zabudowa
szeregowa

Kaplica pw.
MB Wspomo¿enia

Wiernych

Koœció³ pw.
MB Fatimskiej

Koœció³ pw.
MB Królowej Polski

Kaplica pw.
MB Fatimskiej

pomnik pamiêci ofiar 
I wojny œwiatowej

75

966

75

Park “Na Górce”

Gnojnik

Zawada
Uszewska

Uszew

Biesiadki

¯erków

Lewniowa

Gosprzydowa

Lipnica Dolna

Nowa Wieœ

Wojtówka

Stara Wieœ
Przyrwa

Granice
Chronowskie

Za³ê¿e

Lipka

Pod Wisow¹

Zagórze

Zagrabie

Anczykówka

Œleparka

Wichrowiec

Debrza

Za Wsi¹

Osicze

Nagórze

Kucek

Podkoœcielne

Stefanówka

Gosprzydowa
Góra

Ratowskie

Fiœlerówka

Zagrody Skotnica
K¹cka

Uszwica

Tamta Strona

Górka

Puste

Skotnica
Stroñska

Skotnica
Przygórze

U
szw

ic
a

Uszwica

Uszw
ic

a

Lek
sa

nd
ró

w
ka

Stara

Rzeka

P
o
tok

w
G

o
s p

rzyd
o
w

e
j

Potoczek

Z³ocki P
otok

Zawadka

Skarpa

Zagrody
Czarny Las

Las Kmicina

Bodorzyna

Ksiê¿y Las

Turoñ

Zawadzka
(287)

Niziny

Dzia³ki

pomnik
zamordowanych

¯ydów

Dzio³y

Wisowa

Rynek

LPG

LPG

Park Podworski

GMINA GNOJNIK
skala 1:20 000

Wydawnictwo Progress
32-744 Łapczyca 573
tel. 604 185 506, 608 574 219
www.wydawnictwo-progress.pl                   

Opracowanie mapy: Krzysztof Trojan
Projekt i skład: Anita Własnowolska-Bielak
Zdjęcia: Paweł Bielak oraz archiwum UG Gnojnik

ISBN 978-83-63827-14-4

Copyright by Wydawnictwo Progress 
Urząd Gminy Gnojnik

Zakliczyn

Powiat brzeski

Małopolska

Polska

Szczurowa

Borzęcin

Brzesko

Dębno

Gnojnik

Czchów

Iwkowa

Gmina Gnojnik

94

768

A4 autostrada

droga krajowa

droga wojewódzka

droga lokalna

tory kolejowe

rzeka, potok, strumieñ

park krajobrazowy, rezerwat

granica powiatu

teren zabudowany

jezioro, staw

szlaki turystyczne
piesze

szlaki turystyczne
rowerowe

zamek

pa³ac, dwór

muzeum

obiekty sakralne

szczytBukowiec
(494)

S

94

768

A4 autostrada

droga krajowa

droga wojewódzka

droga lokalna

tory kolejowe

rzeka, potok, strumieñ

park krajobrazowy, rezerwat

granica powiatu

teren zabudowany

jezioro, staw

szlaki turystyczne
piesze

szlaki turystyczne
rowerowe

zamek

pa³ac, dwór

muzeum

obiekty sakralne

szczytBukowiec
(494)

94

768

A4 autostrada

droga krajowa

droga wojewódzka

droga lokalna

tory kolejowe

rzeka, potok, strumieñ

park krajobrazowy, rezerwat

granica powiatu

teren zabudowany

jezioro, staw

szlaki turystyczne
piesze

szlaki turystyczne
rowerowe

zamek

pa³ac, dwór

muzeum

obiekty sakralne

szczytBukowiec
(494)

droga krajowa

droga wojewódzka

droga lokalna

rzeka, potok

szlak turystyczny, pieszy

obiekty sakralne

drewniana zabudowa

Dom Kultury

poczta

zabytkowy park podworski

stacje benzynowe

biblioteka

restauracja, bar

szkoła

sklep

hotel

pałac, dwór

straż pożarna

punkt turystyczny

boisko, stadion

pomnik

ośrodek zdrowia

kapliczka

S

94

768

A4 autostrada

droga krajowa

droga wojewódzka

droga lokalna

tory kolejowe

rzeka, potok, strumieñ

park krajobrazowy, rezerwat

granica powiatu

teren zabudowany

jezioro, staw

szlaki turystyczne
piesze

szlaki turystyczne
rowerowe

zamek

pa³ac, dwór

muzeum

obiekty sakralne

szczytBukowiec
(494)

SS

S

SS
SSS

S
SSS
S

SS
S

Czchów
Nowy Sącz

Lipnica
Murowana

Brzesko

Zakliczyn

UG


