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Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei, czas odradzania się  
wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.  

Życzymy, by nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego  
były źródłem wielu łask Bożych, niech przyniosą radość,  

pokój i nadzieję, a każdy dzień niechaj będzie  
pełny po brzegi pogody ducha i ludzkiej życzliwości.
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Wielkanoc

Zostań redaktorem „Echa Gminy”! Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców gminy zaintere-
sowanych współpracą redakcyjną z naszym 
kwartalnikiem. Jeśli lubisz pisać artykuły lub 
zajmujesz się fotografią reportażową napisz 
na adres naszej redakcji: 
echogminy.redakcja@gmail.com

Redaguje zespół: Weronika Siemek
Justyna Kielian, Anna Mądel
Skład: APR
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Współpraca: Urząd Gminy Skrzyszów
Okładka: Anna Mądel (zdjęcie)
Adres redakcji: echogminy.redakcja@gmail.com, nakład: 3 500 egzemplarzy
Druk: TOP DRUK, 18 - 400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151 A

Zbliżają się święta Wielkanocne, święta któ-
re obfitują w wiele symboli mających dla  
chrześcijan bardzo głęboką wymowę. Ko-
ściół od początków swego istnienia chęt-
nie używa materialnych symboli, jako prze-
kaźników niebieskich tajemnic i „kanałów” 
Bożej łaski.  Począwszy od Niedzieli Palmo-
wej aż do Wigilii Paschalnej kościół będzie 
starał się na różne sposoby przybliżyć nam 
wielkanocne wydarzenie i jego zasadnicze 
przesłanie. Będziemy zaproszeni do aktyw-
nego współuczestnictwa w wielu rytuałach 
i symbolicznych czynnościach (poświęce-
nie palm, poświęcenie ognia, poświęcenie 
wody chrzcielnej, święconek, umycie nóg, 
itd.). Niestety, często dokonywane podczas 
liturgii znaki wydają się nam obce. Nie prze-
mawiają do naszej wyobraźni i nie uwidacz-
niają nam istotnego związku z naszym co-
dziennym życiem. Poniższe, krótkie rozwa-
żania niechaj służą nam jako impuls do dal-
szej osobistej refleksji.

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. 
Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzo-
nego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Litur-
gia bowiem wspomina uroczysty wjazd Je-
zusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprze-
dzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Wi-
tające go tłumy rzucały na drogę płaszcze 

oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Da-
widowemu”. O uroczystym wjeździe Pana 
Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czte-
rej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wiel-
ką rangę przywiązują do tego wydarzenia  
z życia Jezusa Chrystusa. Wierni przecho-
wują poświęcone palmy przez cały rok, aby  
w następnym roku mogły zostać spalone na 
popiół, którym są posypywane nasze głowy 
w Środę Popielcową. Procesja z palmami jest 
z jednej strony upamiętnieniem wydarzenia 
sprzed wieków, z drugiej zaś, naszym kro-
czeniem wraz z Chrystusem ku ofierze, któ-
rą dzisiaj jest Msza Święta. Ogłaszając Chry-
stusa Królem zgadzamy się w ten sposób na 
to, że nasza droga do Ojca prowadzi zawsze 
przez krzyż.

Ogień

Ważnym symbolem świąt Wielkiej nocy jest 
ogień.W życiu codziennym pełni rozma-
ite funkcje: jest źródłem światła, ogrzewa, 
towarzyszy śpiewom, tańcom i zabawom, 
służy do przyrządzania potraw, oczyszcza 
i spala to, co niepotrzebne, nieraz leczy,  
a nieokiełznany niszczy i obraca w popiół. 
Dla człowieka wierzącego ogień jest sym-
bolem  Chrystusa – Światłości rozpraszają-
cej mrok. Tam gdzie światło, tam znika pa-
raliżujący nas lęk. Blask światła wzbudza  
w nas radość, wskazuje kierunek, sprawia, 
że rozpoznajemy właściwą drogę i nie zba-
czamy z niej.

Paschał
Kolejnym wymownym symbolem jest Pas-
chał. Ileż dobrodziejstw przynosi nam pra-
ca pszczelego roju: miód, propolis i wosk. 
Aż trudno sobie wyobrazić, ile tysięcy,  
a może nawet milionów lotów musiały wy-
konać pszczoły, aby powstała taka gruba 
świeca. Paschał zapalany w czasie Litur-
gii Wielkiej Soboty symbolizuje Chrystu-
sa, który jest ,,gorejącym ogniskiem miło-
ści”, płonie pragnienie, które nie zna końca. 
Jest to pragnienie uszczęśliwienia człowie-
ka i wydobycia go z mroków grzechu. Kie-

dy patrzymy na świecę paschalną, widzimy 
symboliczne ucieleśnienie tego pragnienia. 
Więcej – Jego Męka, Śmierć i Zmartwych-
wstanie stanowią najwyższą formę urze-
czywistnienia Jego nieskończonej miłości. 
Miłości, która ogrzewa i obejmuje wszyst-
kich.

Woda
Woda jest niezbędna do życia. Człowiek 
może obejść się bez wielu rzeczy, lecz pra-
gnienie napoju jest w nim tak nieodzow-
ne, iż konstytuuje pewne fundamentalne 
„otwarcie”. Kto kiedykolwiek poczuł dłuż-
szą „suchość” w gardle, ten wie, jaką war-
tość ma wówczas odrobina wody. Jakże 
wydatnie poprawia się nasze samopoczu-
cie, gdy dzięki kąpieli stajemy się czyści.  
W tradycji judeochrześcijańskiej woda stała 
się znakiem życia nadprzyrodzonego, prze-
obrażającego sam duchowy rdzeń człowie-
czeństwa. Od momentu chrztu łaska wkro-
czyła w nasze życie. Ona nas formuje, odna-
wia, krzepi i uzdalnia do wydawania ducho-
wych owoców. Zaspokaja nasze pragnie-
nie. Bez niej tracimy życie i umieramy.

Chleb
Chleb powstaje z połączenia darów ziemi 
stworzonych przez Boga i twórczego wysił-
ku człowieka. Chleb nas jednoczy, bo wszy-
scy go potrzebujemy. Jezus utożsamia się  
z chlebem, gdyż w nim tkwi duża cząstka na-
szego człowieczeństwa – tak wiele musimy 
dać, nieraz wiele wycierpieć, aby zjeść chleb. 
Chrystus to Chleb żywy – daje siebie do spo-
życia za darmo. Pragnie tylko, abyśmy o Nie-
go zabiegali, abyśmy Go sobie cenili.

Jajko
Symbol życia. Tradycyjny świąteczny podaru-
nek, ozdoba koszyczków i stołów wielkanoc-
nych. Symbol płodności, odradzającego się 
życia i znak zwycięstwa Chrystusa nad śmier-
cią. Św. Jan Damasceński dopatrywał się ana-
logii między budową jajka i kosmosu. 

W kwestiach wiary nie sposób 
wszystkiego wyrazić za pomocą słów
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Wielkanoc
Skorupkę kojarzył z niebem, wyścielającą 
ją błonę z nieboskłonem i obłokami, białko 
z wodami, żółtko z ziemią i minerałami. Jaj-
ko ugotowane na twardo i pomalowane jest 
podstawowym składnikiem święconki.

Baranek Wielkanocny
Łagodność i niewinność, to pierwsze słowa 
jakie cisną nam się na usta, kiedy myślimy 
o baranku. Baranek bez skazy – Chrystus – 
przyjął nasze zrzucanie winy na innych. Ba-
ranek wielkanocny jest symbolem Jezusa 
Zmartwychwstałego, ale także pokory i ła-
godności. Przypomina także o dramatycz-
nym wydarzeniu ze Starego Testamentu, 
kiedy to anioł śmierci przeszedł przez zie-
mię egipską, uśmiercając pierworodnych 

synów. Ominął tylko te żydowskie domy, 
których odrzwia naznaczone były krwią ba-
ranka zabitego z Bożego nakazu. Przypomi-
na o uroczystym posiłku paschalnym, któ-
ry o tej samej godzinie spożywała każda ro-
dzina żydowska, tworząc z rozproszonego 
ludu jednolity religijnie naród, modlący się 
w tym samym języku.

Sól
Używanie przypraw do przyrządzania posił-
ków pokazuje nam, że cel jedzenia nie tkwi 
jedynie w napełnianiu żołądka. Sól, jako 
nosicielka przedziwnej siły witalnej, uży-
ta we właściwych proporcjach, zachowu-
je i przedłuża życie, chroni przed zepsuciem, 
obdarza potrawy odpowiednim smakiem.  

Św. Hieronim nazywa Chrystusa „niebieską 
solą”, która swoją ożywczą mocą przenika 
niebo i ziemię i czyni nasze życie smaczną 
potrawą. 
Ks. Jan Twardowski w wierszu Wielkanocny 
Pacierz zapisał takie słowa: Nie umiem być 
srebrnym aniołem - Ni gorejącym krzakiem 
- Tyle Zmartwychwstań już przeszło - A serce 
mam byle jakie. Oby ten kolejny Wielki Post, 
który możemy przeżywać w naszym życiu 
pozwolił nam sie dobrze przygotować do 
tych najważniejszych świąt i otworzył nasze 
serca na ten święty czas przeżywany w gro-
nie naszych najbliższych. 

ks. Marcin Górski, wikariusz w parafii  
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szynwałdzie

Zanim to wszystko było możliwe, musiał 
minąć czas smutku, który swój początek 
brał w Środę Popielcową. W ten szcze-
gólny dzień posypywało się głowy popio-
łem. Dzięki temu każdy wiedział, że „me-
mento mori - pamiętaj o śmierci” doty-
czyło tak samo bogatych, jak i biednych. 
Popiół używany przez kapłanów w Środę 
Wstępną brano ze spalania palm wielka-
nocnych. Prości ludzie mieli jednak na ten 
temat swoje zdanie, że popiół sypany im 
na głowy pochodził z trupich kości.
Po Środzie następował post, o którym 
w naszym regionie mówiło się święty. 
Był to czas, gdy nie pijano napojów go-
rących, wódki i nie jadano mięsa, ani sło-
niny. Nie wszyscy, jak łatwo się domyślić, 
stosowali się do tych zasad. Pobożniejsi 
starali się trzymać post, ale ci mniej po-
bożni ograniczali go do rezygnacji z mle-
ka, a masło zastępowali olejem. Post taki 
trwał tylko w środy, piątki i soboty. Ale by-
wali nawet i tacy, co przez cały czas ad-
wentu nie jedli śniadania. Z czasem bi-
skupi mieli poprosić papieża, żeby ten 
obyczaj znieść, bo ludzie mdleli w ko-
ściołach na porannych mszach świę-
tych. I teraz, jak wspomina Oskar Kolberg,  
„śniadają sobie wszyscy”.
Niedziela Palmowa charakteryzowała 
się niezwykłymi rzeczami. Kościoły, jak-
by z dnia na dzień, zakwitały wiązankami 
wierzbiny, modrzewia, borówek czy bar-
winku. Wszyscy chcieli poświęcić swo-
je palmy, a przy okazji pokonkurować  
z nielubianymi sąsiadami o to, kto pięk-
niej sklecił gałązki. Zaraz po mszy świę-
tej zjadało się po trzy bazie, żeby gardło 
nie bolało. Z poświęconych palem robio-
no krzyżyki, które wieszano tuż przy wej-
ściu do chałupy, bądź obory oraz zako-

pywano je w polu i wkładano w brogi. To 
wszystko miało dać szczęście i ochronę 
przed piorunami. Takimi palmami popę-
dzano także bydło, gdy pierwszy raz szło 
na pastwisko.
W Wielki Czwartek rozpoczynało się 
Triduum Paschalne. W ten dzień ka-
walerowie rozpalali ogniska z gałęzi i ze 
śmieci wymiecionych z obejść. Rzecz taką 
nazywało się judaszem. Towarzyszyła 
temu radość, śpiewy i skoki przez ogień.  
W czwartek nie można było prać chust  
i innej bielizny.
Następnie był Wielki Piątek, jeden z naj-
groźniejszych dni w roku. Pan Jezus le-
żał w grobie, dzwony kościelne milcza-
ły, a czarownice, upiory i inne paskudz-
twa ganiały po ziemi. Trzeba się było pil-
nować, bo nie wiadomo, z której strony 
mógł paść urok. W dodatku wiedźmy cza-
iły się przy oborach, żeby zabrać krowom 
mleko. Tego dnia, zanim wzeszło słońce, 
szło się do pobliskiego strumyka, aby się 
umyć. Wierzono, że żywa woda ma moc 
uzdrawiającą. Przede wszystkim poma-
gała na wysypkę, wrzody, a nawet na pro-
blemy ze wzrokiem. W Wielki Piątek, w 
co poniektórych miejscowościach, po-
czciwi ludzie nie chodzili do spowiedzi. 
Zostawiali ten dzień oszustom, zbójom  
i złodziejom.
Wielka Sobota była czasem święce-
nia pokarmów. W koszyku musiała się 
znaleźć babka wielkanocna, jaja, bara-
nek, masło, kiełbasa, słonina, wędzonka, 
chrzan i sól. Nie mogło zabraknąć rów-
nież pisanek. Dawniej każda część Polski 
posiadała własny styl kraszanek. W tar-
nowskim popularne były linie ślimako-
wate, gwiazdy czy paprotki. Pisanki mu-
siały być przepasane taśmą. Niejedno-

krotnie dokładało się do święconki ziem-
niaki do sadzenia, żeby wyrosły obficie na 
polu. Przed kościołem rozpalało się ogni-
ska, do których wrzucano stare krzyże  
i obrazy świętych. Święcono ogień  
i wodę.
Wielka Niedziela zaczynała się mszą re-
zurekcyjną z procesją chodzącą trzy razy 
wokół kościoła. Następnie wszyscy uda-
wali się do domów, aby móc spożyć śnia-
danie wielkanocne. Skorupki z poświęco-
nych jaj rzucano kurom, żeby się niosły 
albo dawano pod jabłonie, zapewniając 
w ten sposób urodzaj owoców. 
W Poniedziałek Wielkanocny zaczyna-
ła się zabawa. Kawalerowie latali za pan-
nami i zaciągali je w pobliże strumyków 
i studni. Z jednej strony dziewczyny ucie-
kały przed wodą, lecz z drugiej, jak któraś 
nie została oblana, to znaczyło, że żaden 
kawaler się za nią nie ugania. Stare pan-
ny, na ten przykład, same lały się wodą  
z wiader, żeby później wyjść przed cha-
tę i krzyknąć: „Tak me zlały te zarazy! Tak 
me zlały!”. 
Taki to mamy wspomnień czar Świąt 
Wielkanocnych.

Jarosław Ciochoń
Bibliografia:
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Wspomnień czar: Wielkanoc
Piękny to był czas, ta Wielkanoc. To wtedy świat wracał do życia. Na łąkach pojawiały się kwiaty, na drzewach liście, a w powietrzu 
czuć było unoszący się zapach pieczonych chlebów, placków i przepranej bielizny. Zewsząd dało się słyszeć śpiewy ptaków,  
które szalały z radości.
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W Pogórskiej Woli wybudowane zostanie oświetlenie ulicz-
ne przy drodze nr 1378K. Ma być gotowe w maju. Koszt prac 
to: 15 636 złotych. W tym sołectwie trwa już przebudowa dro-
gi gminnej nr 200580K od drogi powiatowej nr 1378K do dro-
gi krajowej nr 94G wraz z budową chodnika, odwodnie-
niem oraz umocnieniem rowów. Prace kosztują 1 277 701 zł,  
813 001 zł wynosi dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. To nie ostatnia inwesty-
cja drogowa w tym sołectwie.  Planowana jest też tam przebu-
dowa  drogi gminnej  „Pogórz” w kierunku Ładnej. Nowy wy-
gląd zyska kolejny odcinek o długości 390 metrów. Inwesty-
cja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Największą  
i najbardziej kosztowną inwestycją, której realizacja wkrótce się 
rozpocznie w Pogórskie Woli jest drugi etap budowy kanaliza-
cji sanitarnej w przysiółku Poskle. Prace dotyczą budowy zlew-
ni i przepompowni P8,P9,P10,P11,P12,P13 oraz punktów włą-
czenia W6,W16,W17,W18. Na ten cel przekazanych zostanie mln 
złotych, a Samorząd otrzymał preferencyjną pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (WFOŚiGW). 

Na tę inwestycję czekają maluchy i rodzice. Właśnie rozpoczę-
to przygotowania do pierwszego etapu otwarcia w Skrzyszowie 
żłobka. Za 145 755 złotych opracowany zostanie projekt prze-
budowy jednego segmentu Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum w Skrzyszowie pod część żłobkowo-przedszkolną. 
W tej miejscowości będzie również jaśniej. Wokół Wątoku na od-
cinku 268 metrów powstanie oświetlenie uliczne. 

W Łękawicy przy drodze „Na Smółkę” powstanie oświetle-
nie. Koszt dokumentacji projektowej to kwota 10 835 zł.  
W tej miejscowości projektowane jest także oświetlenie 
uliczne przy drodze „Na Byka”. 

W Szynwałdzie realizowane będą dwie inwestycje. Jedna z nich, 
to piąty etap budowy ścieżki rowerowej. Prace potrwają do wrze-
śnia, zostaną sfinansowane m.in. dzięki pożyczce z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dru-
ga, to remont remizy OSP, który przewiduje wymianę pieca wę-
glowego i grzejników Ponadto w kotłowni i zapleczu wymienio-
na zostanie instalacja wod-kan i elektryczna. W planach jest też 
położenie nowych posadzek, a także ścian. Wymienione mają 
być też stare drzwi. Budżet inwestycji wynosi: 80 808 zł, dofi-
nansowanie z konkursu „Małopolskie Remizy 2017” oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
wynosi 40 402 zł.

W Ładnej, ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad planowana jest rozbudowa istniejących ciągów pie-
szo-rowerowych wzdłuż DK 94. Będą to odcinki w km 79+600 
– 800+500 oraz 81+646 – 82+078. W najbliższym czasie zosta-
nie także zlecone zaprojektowanie przystanków komunikacyj-
nych wzdłuż KD 94g w km 82+170 strona lewa oraz 82+270  
strona prawa.

W Skrzyszowie rozpoczynają się prace związane z budową kolej-
nego etapu chodnika wraz z poszerzeniem jezdni oraz odwod-
nieniem. Prace będą wykonywane przy drodze powiatowej nr 
1376 K w kilometrze 10+200 do 10+787  od cmentarza w Skrzy-
szowie do drogi gminnej „Księża droga” w Ładnej.

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Inwestycje

Drogi, oświetlenie i kanalizacja 
Rok 2017 to kolejne inwestycje w gminie Skrzyszów. Prace realizowane są w większości ze środków zewnętrznych. 

Droga w Skrzyszowie gdzie zostanie wykonany chodnik
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Informacje

20 lutego w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie 
uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie Projektu 
„Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie”, który jest 
realizowany przez naszą parafię.
Z tej okazji gościliśmy Stanisława Sorysa, wicemarszałka wo-
jewództwa małopolskiego, który w imieniu Zarządu Woje-
wództwa podpisał umowę. Z ramienia parafii umowę podpi-
sał Bartłomiej Mącior, członek Rady Parafialnej.
W uroczystości wzięli udział również proboszcz Parafii  
w Szynwałdzie ks. Józef Michalski, wójt gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior, przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów Cze-
sław Boruch, sołtys Szynwałdu Maria Żywiec, dyrektor Zespo-
łu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie Sta-
nisława Siemek, księża wikariusze, radni, członkowie Rady Pa-
rafialnej, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz mieszkańcy Szynwałdu.
W ramach realizacji projektu wykonana zostanie komplek-
sowa renowacja kościoła od zewnątrz wraz z odnowieniem 
jego otoczenia. W zakres prac wchodzą m.in. remont wieży, 
renowacja elewacji ceglanej i detali architektonicznych, re-
mont stolarki drzwiowej i okiennej, remont cokołu, remont 
schodów kamiennych, izolacja fundamentów, podbicie fun-
damentów, kanalizacja deszczowa i drenaże, remont ścieżki 
procesyjnej i ogrodzenia.
Prace właśnie się rozpoczęły, a potrwają do grudnia 2018 r. 

B.M.

Czy wiesz, że…

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 989 468 zł. 
Natomiast kwota dofinansowania to 2 242 101 zł, 
co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Renowacja kościoła w Szynwałdzie

Koncert charytatywny

Dzięki hojności uczestników 
koncertu każda z pięciu osób, na 
rzecz których zorganizowany był 
koncert otrzyma po 13 053 złote

5 lutego 2017 r.
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Usuwanie azbestu
W tym roku zakończył się trwający od 2012 roku program usuwania azbestu. 
Dzięki niemu w z terenu gminy Skrzyszów udało się usunąć kilkaset ton szko-
dliwych wyrobów. Program dawał mieszkańcom możliwość przekazania odpa-
dów wyspecjalizowanej firmie, czego koszty w całości pokrywane były z budże-
tu gminy oraz fundusz współpracy Szwajcarsko-Polskiej.
Przypominamy, że każda osoba posiadająca na swoim terenie azbest zobowią-
zana jest co roku składać do wójta gminy odpowiednią informację, która zawie-
ra między innymi dane o ilości składowanego azbestu, jego rodzaju, przewidy-
wanym terminie usunięcia oraz uszkodzeniach. Azbest według polskiego pra-
wa jest materiałem niebezpiecznym i jego demontaż oraz utylizację mogą prze-
prowadzać wyłącznie wyspecjalizowane firny, natomiast nielegalne pozbycie 
się jest zagrożone karą grzywny do 5000 zł lub karą aresztu.  

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Przed przystąpieniem do kolejnego pro-
gramu, urząd gminy musi oszacować 
ilość mieszkańców zainteresowanych 
pozbyciem się szkodliwych materiałów. 
W tym celu osoby chcące pozbyć się ma-
teriałów zawierających azbest proszone 
są o zgłoszenie tego w urzędzie. Dane te 
umożliwią oszacowanie ilości odpadów 
koniecznych do usunięcia i zabezpie-
czenia środków finansowych na ten cel.

III Konferencja 
pszczelarska

Już po raz trzeci w Szynwałdzie w budynku Biblio-
teki Publicznej odbyła się Konferencja Pszczelarska.
W jej trakcie wręczono odznaczenia i rozdano na-
grody uczestnikom konkursu na najlepszą pasiekę 
w Podgórskim Związku Pszczelarzy. Omówiono tak-
że tematy związane z hodowlą pszczół. Wykłady po-
prowadzili Jacek Nowak oraz Narcyz Kędziora. Każ-
dy mógł również na kiermaszu zakupić literaturę fa-
chową, różnego rodzaju produkty pszczele i mate-
riały potrzebne do prowadzenia pasieki. Organiza-
torami konferencji było Koło Pszczelarzy w Szynwał-
dzie, Koło Pszczelarzy w Woli Rzędzińskiej i Pogórski 
Związek Pszczelarzy w Tarnowie.

/źródło: szynwald.pl/

Zjazd Delegatów RZSW
 

23.03.2017 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Dębicy. Jego tematem było podsumowanie działalności spółek 
wodnych za rok 2016 oraz zatwierdzenie planu działania na rok bieżący.
W porządku obrad m.in. znajdował się wybór nowego Zarządu RZSW w Dębi-
cy na lata 2017-2021. Nowym członkiem zarządu został przedstawiciel gminy 
Skrzyszów, Jerzy Sysło z Ładnej. Serdeczne gratulacje. 

Małopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów

W grudniu ub. roku w Dębinie Zakrzowskiej 
odbył się Zjazd Małopolskiego Stowarzysze-
nia Sołtysów. Na spotkaniu podsumowano do-
tychczasową pracę Stowarzyszenia. Wybrano 
również nowy Zarząd do Powiatowego Koła 
Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów oraz  
delegata na zjazd. 

Nowy Zarząd:
Prezes – Tadeusz Bąk, burmistrz Wojnicza
Wiceprezes – Krystyna Bochenek, sołtys 
i radna Ryglic
Wiceprezes – Józef Sikoń, sołtys Radłowa
Skarbnik – Halina Mondel, sołtys i radna 
gminy Skrzyszów
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Seniorzy w wieku 60+ mogą liczyć na specjalny zasiłek opiekuń-
czy, zasiłek pielęgnacyjny, usługi opiekuńcze, pomoc finansową, 
pomoc prawną, psychologiczną, poradnictwo i pomoc socjalną.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł miesięcznie. 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wys. 153 zł miesięcznie.
Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się osobom samot-
nym, które z uwagi na wiek, chorobę czy niepełnosprawność wy-
magają pomocy w zakresie podstawowych czynności życiowych. 
Osobom, które wymagają częściowej opieki mogą być przyznane 
usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia. 
Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające 
całodobowej opieki. 
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest 
do zakładu opiekuńczo leczniczego.
GOSP udziela także pomocy finansowej. To zasiłek stały, który  
w kwocie minimalnej wynosi 30 zł, a maksymalnej 604 zł. 
Inny rodzaj zasiłku to zasiłek celowy przyznawany w celu zaspoko-
jenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Dostępna jest także pomoc prawna, psychologiczna, poradnictwo 
oraz praca socjalna.
Informacja o szczegółach w/w rodzajów pomocy dostępna jest  
w GOSP.

/źródło: GOPS/

GOPS

Informacje

Pomoc dla osób w wieku 60+

Tu mieszkam, 
tu płacę podatek

Szanowni mieszkańcy gminy Skrzyszów. 30 kwietnia upływa termin 
składania deklaracji podatkowej. To okazja, żeby pomóc w rozwoju 
naszej małej ojczyzny: 37,89 procent z każdego PIT-u trafia bowiem 
do budżetu gminy, w której mieszka podatnik. W przypadku miesięcz-
nych zarobków w wysokości 2 000 zł daje to kwotę nieco ponad 42 zł 
na miesiąc i prawie 505 zł rocznie. W skali całej gminy są to ogromne 
pieniądze, głównie na inwestycje, które podniosą standard nas wszyst-
kich. Dzięki nim możemy finansować budowę nowych dróg, chodni-
ków, ścieżek rowerowych, remontować nasze szkoły i przedszkola, czy 
wspierać działalność kulturalną i sportową. Środki, które otrzymujemy 
z PIT-ów mogą być większe. Wystarczy, żeby osoby faktycznie zamiesz-
kujące naszą gminę (a nie tylko zameldowane), wykazały to w zezna-
niu podatkowym. Wówczas część ich podatków trafi do naszego bu-
dżetu, a nie do innych gmin. Wszyscy chcemy, żeby gmina Skrzyszów, 
w której mieszkamy rozwijała się w dalszym ciągu oraz zapewniała po-
czucie bezpieczeństwa, dlatego weźmy udział w akcji „Gmina Skrzy-
szów. Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”, to nie wyma-
ga wiele wysiłku. Wystarczy w rocznym rozliczeniu PIT jako miejsce za-
mieszkania wskazać gminę Skrzyszów. Jeśli ktoś nie zdąży zmienić da-
nych w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu ZAP-3.
Zgłoszenie nie wiąże się z żadnym opłatami.  Należy je złożyć po zmia-
nie danych osobowych, np. miejsca zamieszkania, we właściwym urzę-
dzie skarbowym. Formularz można przekazać osobiście lub wysłać 
pocztą.
Z góry serdecznie dziękujemy!

Spotkania 
opłatkowe 
seniorów

 
Wzorem lat ubiegłych, w styczniu,  
w każdym sołectwie gminy Skrzyszów 
odbyły się spotkania opłatkowe Se-
niorów. Organizatorem spotkań był 
samorząd gminy, GOPS, sołtysi oraz 
miejscowe szkoły. W czasie spotkań 
zostały zaprezentowane inscenizacje 
Jasełek w wykonaniu uczniów i ab-
solwentów poszczególnych szkół. Po 
części artystycznej wszyscy zebrani 
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie  
życzenia.

Czy wiesz, że…

GOPS prowadzi współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tarnowie w zakresie organizowania turnusów 

rehabilitacyjnych, orzekania o stopniu niepełnosprawności, 

dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 

i rehabilitacji  osób niepełnosprawnych.
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Siedemdziesiąt lat 
w szczęściu

Wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka obchodzili państwo Zofia i Jan Pawlikowie, którzy są 
małżeństwem od siedemdziesięciu lat. Prawdziwa miłość, która połączyła oba serca już 
tyle lat temu, dodaje im niezwykłej siły na każdy dzień życia. Wspiera ich też kochająca 
rodzina.
Wójt gminy Marcin Kiwior wspólnie z p. sołtys Skrzyszowa Haliną Mondel odwiedzili  
Jubilatów składając im serdeczne życzenia i wręczając okolicznościowe upominki. 

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Ferie zimowe 
na nartach

96 uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Skrzyszów spędziło podczas ferii zimowych 16 go-
dzin na stoku narciarskim w Jastrzębiej koło Ciężkowic. 
Uczniowie mogli skorzystać z tej formy spędzenia wolne-
go czasu dzięki pozyskaniu przez gminę z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego kwoty 13 300 zł na realizację 
projektu „Jeżdżę z głową”, który miał na celu aktywną for-
mę wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii.
Zajęcia prowadzili instruktorzy narciarstwa, a opiekę nad 
uczniami sprawowali nauczyciele. Należy wspomnieć, 
że obok województwa, także gmina Skrzyszów dofinan-
sowała program przekazując na jego realizację kwotę  
ponad 17 tysięcy zł.

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/ 

Karnawałowe szaleństwa
 

Pod koniec lutego w remizie OSP w Skrzyszowie odbyła się zabawa 
karnawałowa dla dzieci zorganizowana przez  Placówkę Wsparcia 
Dziennego. Dzięki zabawom i konkursom, w przygotowaniu któ-
rych pomogły byłe już wychowanki Placówki, można było zdobyć 
drobne nagrody.
Uczestnicy degustowali ciasta upieczone przez rodziców wycho-
wanków placówki oraz napoje, słodycze, owoce i przekąski ufun-
dowane przez sklep „Groszek” w Skrzyszowie Pawła Mroza, które-
mu należą się serdeczne podziękowania. Maluchy mogły też po-
malować sobie twarze lub nadmuchać i udekorować swój własny 
balon. 
O cieplej atmosferze jaka panowała na zabawie mogło świad-
czyć to, iż zarówno dzieci, jak i rodzice byli bardzo zadowoleni  
i uśmiechnięci. 

Aneta Sołowij

Połącz naukę z pasją
1 września 2017 roku w Tarnowie rozpocznie działalność nowa placówka oświatowa – XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe. Szko-
ła oferuje kształcenie ogólne umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości połączone ze specjalistycznymi treningami sportowymi 
w kilku dyscyplinach: piłce nożnej, piłce siatkowej, lekkoatletyce, koszykówce oraz cheerleadingu. Przedsięwzięciu patronują Bruk-Bet 
Termalika SA , Grupa Azoty, OZPN, Studio Tańca „Honorata” oraz Małopolska Telewizja IMAV.

Wyrażamy wdzięczność ludziom dobrego serca za wszelką okazaną 
pomoc, życzliwość i współpracę przy organizacji tego przedsięwzię-
cia. W szczególności Januszowi Barnasiowi za udostępnienie sali 
oraz p. Pawłowi za oprawę muzyczną. Dziękujemy także za słod-
kości przekazane od wójta gminy Skrzyszów przez panią Sekretarz, 
która była naszym specjalnym gościem tamtego popołudnia.

zdjęcie: Aneta Sołowij
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Matematyczny karnawał
Na przełomie roku w Łękawicy podsumowano projekt Fundacji mBanku  
„Festiwal nauki – inspiracje matematyczne”. 
Na finał projektu przybyli: wielki pasjonat matematyki oraz przyjaciel mło-
dzieży wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, przewodniczący Rady Gminy 
Skrzyszów Czesław Boruch, radni Wacław Budzik i Józef Mazur, a także na-
uczyciele z gminy Skrzyszów zaangażowani w realizację projektu. 
- Jesteście Państwo prawdziwymi wodzirejami, nie tylko tej matematycznej 
zabawy karnawałowej, ale również liderami pracującymi na co dzień dla do-
bra dzieci. Cieszymy się, że w czasie tego finału przyjaciele byli wśród nas. 
Życzymy wszystkim zaangażowanym w realizację tego zapoczątkowanego 
w 2016 roku „matematycznego karnawału”, żeby trwał w każdej dziedzinie 
waszej działalności również w 2017 roku. Gwarantujemy, że przyjaźń z ma-
tematyką stawia was po „jasnej stronie mocy”. I niech ta matematyczna moc 
będzie zawsze z wami – mówili organizatorzy finału. 

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Jubileusz 500-lecia
Kościoła w Skrzyszowie

Działo się to roku Pańskiego 1517, kiedy ówczesny kaszte-
lan krakowski Jan Amor Tarnowski polecił najznamienit-
szemu cieśli z Czchowa Janowi, wybudować mały drew-
niany Kościół w miejscowości Skrzyszów koło Tarnowa. 
Mała, drewniana świątynia przez pięć kolejnych wieków 
zmieniła swój wygląd zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz, stając się zabytkiem bardzo często odwiedzanym 
na szlaku architektury drewnianej województwa mało-
polskiego. Kościół wygląda bardzo okazale, czego do-
wodem są liczne ołtarze, rzeźby i malowidła, które odda-
ją ducha tego miejsca, w którym czuć modlitwę pokoleń.

W bieżącym roku 8 maja będziemy przeżywać jubile-
usz 500-lecia istnienia, na który serdecznie zaprasza-
my. Główne uroczystości pod przewodnictwem biskupa 
diecezjalnego Andrzeja Jeża będą sprawowane w dniu  
8 maja o godz. 17:00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy i już dzisiaj obejmu-
jemy naszą modlitwą tych, którzy tutaj się modlili, któ-
rzy się tutaj modlą i tych wszystkich którzy będą tu piel-
grzymować prosząc św. Stanisława biskupa i męczenni-
ka patrona naszej parafii o potrzebne łaski, tak jak uczy-
nił to Książe Eustachy Erazm Sanguszko dla swego ciężko  
chorego syna Romana.

/źródło: ksiądz proboszcz parafii Skrzyszów
Zdzisław Gniewek/

Jubileusz Szkoły  
w Ładnej

Szkoła w Ładnej przygotowuje się do obchodów 30-tej 
rocznicy oddania nowego budynku szkoły do użytku.
23.02.1983 r. powołany został Społeczny Komitet Rozbu-
dowy Szkoły. Ówczesna dyrektor Maria Hadała zwołała 
zebranie Komitetu Rodzicielskiego poszerzone o sympa-
tyków szkoły. Zainteresowanie było tak duże, że spotkanie 
przerodziło się w zebranie wiejskie. W czasie dyskusji pod-
jęto uchwałę o rozbudowie szkoły w czynie społecznym. 
Wybrano też komitet budowy, którego przewodniczącym 
został Czesław Boruch.
Komitet przeprowadził konsultacje społeczne i zdecydo-
wano o budowie nowej szkoły. Zlecono opracowanie do-
kumentacji. Z zebranych pieniędzy zakupiono i zaczę-
to zwozić materiały. Warto zaznaczyć, że budowa trwa-
ła 2,5 roku, co było ewenementem na skalę kraju. Szkołę 
oddano do użytku 31.12.1986 roku. Obchody odbędą się  
27 maja br.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. w kościele parafial-
nym o godz. 13.00.
W programie m. in. koncert zespołu Wasabi, zabawa  
taneczna i atrakcje dla dzieci.

zdjęcie: Aneta Sołowij
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W lutym w bibliotece w Szynwałdzie rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego 
dla dorosłych. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach podzielonych na dwa stop-
nie zaawansowania: podstawowy i średniozaawansowany. 
Program kursu realizuje zagadnienia z  gramatyki angielskiej oraz słownictwa. Zasadni-
czym celem zajęć jest wielopłaszczyznowe poszerzanie wiedzy w zakresie języka angiel-
skiego oraz przełamywanie bariery językowej. Zadania te realizowane są poprzez ćwi-
czenia rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: - czytanie (reading), pisa-
nie (writing), słuchanie (listening) oraz mówienie (speaking). Dodatkowym atutem kur-
su jest możliwość korzystania z zarówno  tradycyjnych, jak i innowacyjnych metod na-
uczania. Wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość zdobywania wiedzy i nabierania pew-
ności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim oraz rozwijania umiejętności po-
przez korzystanie z różnorodnych metod efektywnego nauczania. Zajęcia prowadzi Mo-
nika Garstka-Kot, wykwalifikowany pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy  
zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi.

/źródło: GCKiB/

Angielski dla dorosłych

19 lutego grupa mieszkańców gminy Skrzyszów obejrzała w Teatrze im.  
L. Solskiego w Tarnowie kolejny występ Tarnowskiego Kabaretu Literac-
kiego NaTenCzas. Wykonawcy przenieśli swoich widzów w początki XX 
wieku do Krakowa, w którym królował pierwszy w Polsce kabaret literac-
ki „Zielony Balonik”. Jego twórcami byli głównie malarze i plastycy, ale tak-
że ludzie sympatyzujący z artystami Młodej Polski. Za siedzibę obrali sobie  
Cukiernię Lwowską Jana Apolinarego Michalika. 

Od samego początku (1905 r.) był to kabaret zamknięty dla „nieproszonych go-
ści”, co czyniło z niego instytucję o charakterze  elitarnym. Jego bywalcami były 
więc tylko osoby posiadające specjalne zaproszenia. Najwybitniejszym i najbar-
dziej znanym twórcą repertuaru „Balonika” był Tadeusz Boy-Żeleński. Na jego tek-
stach oparty został niedzielny spektakl, który zatytułowano MAGICZNE CZASY 
„Kabaretu Zielony Balonik”. Autorką scenariusza była Zina Zegner, która oprócz 
Moniki Wenty, Jerzego Pala oraz Kamila Urbana, była wykonawczynią piosenek 
i wierszy. Artystom akompaniował  Piotr  Niedojadło. Reżyserem spektaklu był, 
tradycyjnie już, Jerzy Pal.
Na tarnowskiej małej scenie, w scenerii ulicy Floriańskiej i Jamy Michalika, usłyszeli-
śmy oryginalne i ciągle aktualne utwory Boya-Żeleńskiego zawarte między innymi 
w jego „Słówkach”: „O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciot-
ce”, „Stefania”, „Krakowski jubileusz”, „Pieśń o mowie naszej”, „Markiza”, „Madry-
gał spod ciemnej gwiazdy”, „Trudno inaczej…”. Spektakl w wykonaniu tarnowskich 
artystów został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, która dała się wciągnąć  
w zabawę i żywo reagowała na humor rodem z „Zielonego Balonika”.   
                    /źródło: GCKiB/

Powrót do „Zielonego Balonika”
Salonowa intryga, 

czyli 
zemsta nietoperza

Po raz drugi w ciągu roku Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zorgani-
zowało wyjazd do Opery Krakowskiej. Dzię-
ki temu liczna grupa miłośników operet-
ki  miała okazję obejrzeć   spektakl „Zemsta 
nietoperza”, do   którego muzykę skompo-
nował w rekordowo krótkim czasie (42 dni) 
Johann Strauss, a libretto napisali Haffner  
i Genee.
 
„Zemsta nietoperza” uznawana jest za jedną 
z najlepszych i najpopularniejszych operetek 
świata, a arie „Taki pan, jak pan”, czy „Ach, jak-
że mi serduszko drży” należą do kanonu   pie-
śni wykonywanych podczas koncertów na ca-
łym świecie. Swoją prapremierę operetka mia-
ła w Wiedniu  w 1874 r. i od tego czasu święciła 
tryumfy na scenach największych oper świata. 
Polscy widzowie mogli podziwiać dzieło „króla 
walców” już w 1877 r. w Warszawie. W Krakowie 
została wystawiona po raz pierwszy dopiero  
w 2005 r., a jej reżyserii i choreografii podjął się 
Janusz Józefowicz, twórca sławnego „Metra”.
Widzowie zgromadzeni w Operze Krakowskiej 
mogli się poczuć usatysfakcjonowani trzygo-
dzinną zabawą w dobrym stylu. Obejrzeli bo-
wiem widowisko barwne, pełne rozmachu, lek-
kie i dowcipne, z cudowną i zachwycającą mu-
zyką Straussa,   z interesującą intrygą. A przy 
tym świetnie zagrane aktorsko i wokalnie. Naj-
gorętsze brawa zebrali wykonawcy głównych 
ról: Ewa Biegas (Rozalinda), Janusz Ratajczak 
(Eisenstein), Katarzyna Oleś-Blacha (Adela) oraz 
Andrzej Biegun (Frank).

zdjęcie: Justyna Kielian

zdjęcie: Paweł Topolski
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Ferie w Ładnej

Pierwszy tydzień wypełniły zajęcia mu-
zyczne i taneczne oraz zabawy na powie-
trzu. Dzieci pod kierunkiem starszej kole-
żanki Natalii Prokop uczyły się piosenek. 
Poznały podstawowy krok walca angiel-
skiego. Podczas zabaw na śniegu dzieci le-
piły bałwanki, wydeptywały ślady na śnie-
gu, szukały białej chusteczki, jeździły na 
sankach oraz biegały slalomem. Niektórzy 
wybrali się do Tarnowa na lodowisko, nato-
miast miłośnicy gier planszowych wykona-
li swoje własne gry związane z bohaterami 
filmu. Drugi tydzień ferii rozpoczęły zajęcia 
plastyczne. W kolejnych dniach uczestnicy 
wzięli udział w zajęciach pt. „Eksperymenty 
są super!” i w zajęciach kulinarnych. Ostat-
nią propozycją był bal kostiumowy u Elsy.

 

Biblioteka Publiczna  
w Szynwałdzie

Odbyły się tu dwudniowe warsz-
taty teatralne, które poprowadził 
instruktor teatralny i muzyk, Ar-
kadiusz Boryczka. Kolejną pro-
pozycją były warsztaty pod na-
zwą „Angielski na wesoło” wypeł-
nione grami i zabawami. Zajęcia 
poprowadziła Monika Garstka-
Kot. W dwie kolejne środy odby-
ły się warsztaty plastyczne. Pod-
czas pierwszych prowadzonych 
przez Monikę Kizior, uczestnicy 

mieli za zadanie wykonać ozdobne inicja-
ły z kolorowej włóczki. Na kolejnych, dzie-
ci ozdabiały bawełniane koszulki. Warszta-
ty poprowadziła Anna Prusak. W oba feryj-
ne piątki w bibliotece wyświetlono także 
bajki na dvd.

Biblioteka Publiczna  
w Łękawicy

W Pracowni Orange realizowany był pro-
jekt „Zabawy robotyczne z klockami 
Lego”. W ramach projektu odbyły się czte-
ry warsztaty z firmą Robotico.pl, skiero-
wane do dzieci i młodzieży pomiędzy pią-
tym, a szesnastym rokiem życia. Uczest-
nicy zajęć zbudowali różnorodne robo-
ty z klocków Lego, powstały m.in. samo-
lot, kaczki czy krokodyl. Zajęcia zakończył 

wyścig zaprogramo-
wanych przez dzie-
ci pojazdów. Kolej-
ną propozycją były 
warsztaty „Modelo-
wanie 3d”, prowa-
dzone prze Stowa-
rzyszenie FabLab 
Trójmiasto. Pod-
czas zajęć uczestni-
cy dowiedzieli się 
co to jest druk 3d  
i do czego można go 
wykorzystać, a tak-
że jak poruszać się w 
środowisku 3d.

Biblioteka Publiczna  
w Pogórskiej Woli

Odbyły się tu warsztaty plastyczne dla 
dzieci. Zadaniem uczestników było ozda-
bianie notesów metodą scrapbookin-
gu. Zajęcia polegały na tworzeniu fanta-
zyjnych dekoracji. Warsztaty poprowadzi-
ła Monika Kizior. Kolejne zajęcia to warsz-
taty ceramiczne. Każdy uczestnik wyko-
nał gliniany kubek, który po wypaleniu  
w specjalnym piecu może służyć, jako na-
czynie dekoracyjne lub praktyczne. Warsz-
taty poprowadziła Maria Mikosz, właściciel-
ka pracowni garncarskiej „Ulepione marze-
nia” w Ładnej. Podczas kolejnych warszta-

tów uczestnicy wykonali dekoracyjny po-
jemnik. Te zajęcia prowadziła Anna Prusak. 
Dzieci i młodzież uczestniczyli też w cyklu 
spotkań pt. „Ferie z afrykańską przygodą” 
prowadzonych przez grupę „Niezły cyrk”.

Placówka Wsparcia  
Dziennego w Skrzyszowie

W Placówce miał miejsce tygodniowy cykl 
zajęć „Afrykańska przygoda” prowadzony 
przez grupę artystyczną „Niezły cyrk. Cykl 
warsztatów obejmował prezentację mate-
riału filmowego dotyczącego Afryki, po-
łączonego z dyskusją na temat tego kon-
tynentu, część plastyczną, podczas której 
dzieci wykonały afrykańskie naszyjniki, za-
bawy rytmiczne z bębnami afrykańskimi 
oraz zabawy ruchowe, taneczne i ekspre-
syjne związane tematycznie z Afryką.

/źródło: Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek w Skrzyszowie/

Ferie w GCKiB w Skrzyszowie
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie na ferie zimowe przygotowało wiele atrakcji. Nie zabrakło zróżnicowanej 

tematycznie oferty zajęć, w której mogły uczestniczyć dzieci z terenu całej gminy.

zdjęcia: Justyna Kielian



12      kwiecień 2017

Szkolne wieści

Przedszkole Publiczne 
w Łękawicy

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności po-
znawczej i emocjonalnej. Dlatego też już wtedy nale-
ży rozpocząć kształtowanie postaw proekologicznych. 
Edukacja ekologiczna powinna być świadomą i zamie-
rzoną działalnością nauczycieli i rodziców.
W tym roku  dzieci z przedszkola w Łękawicy postanowi-
ły zrobić „Wiośnie” niespodziankę i przygotować najbliższą 
okolicę na jej przyjście. Dzieci wyposażone w jednorazowe 
rękawiczki i plastikowe worki wyruszyły, by oczyścić z od-
padów teren przedszkola oraz  jego najbliższe otoczenie. 
Przedszkolaki same wymyśliły hasło dnia, które brzmiało 
„Niespodzianka dla pani Wiosny”. Wyjście w teren poprze-
dziła pogadanka, która zainspirowała dzieci do działań ma-
jących na celu dbanie o środowisko, w którym żyją. Szcze-
gólną uwagę poświęcono umiejętności segregowania 
i  wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów oraz 
umiejętnego i oszczędnego korzystania z zasobów natu-
ralnych środowiska. Dzieci poznały kolory pojemników, do 
których należy wrzucać posegregowane odpady.

Marta Adamska

Język niemiecki w szkole
Współczesny świat stawia uczniom nowe wyzwania, zwłaszcza w za-
kresie komunikatywnego posługiwania się językami obcymi. Poten-
cjalnemu pracodawcy nie wystarcza już znajomość języka angielskie-
go. Dlatego dyrektor SP w Łękawicy Urszula Mucharska-Ramza za-
dbała, aby spora, bo 42 osobowa grupa uzdolnionych lingwistycznie 
uczniów, miała szanse rozpocząć  w szkole już od 1 marca br. roku na-
ukę języka niemieckiego. Ponadto język niemiecki od przyszłego roku 
szkolnego regularnie nauczany będzie w wymiarze dwóch godzin ty-
godniowo w klasie VII oraz VIII. Szkoła nawiązała kontakt z przedsta-
wicielką firmy Simba – Centrum Zabawy i Edukacji Małgorzatą Rolą 
oraz nauczycielką języka niemieckiego Marzeną Wojtal. Po konsulta-
cjach został zaakceptowany program nauczania tego języka w trzech 
grupach wiekowych, kładący nacisk na posługiwanie się językiem nie-
mieckim w życiu codziennym. Języka niemieckiego dzieci uczone 
będą w sposób aktywny, bez nadmiernego stresu, bo będą to zajęcia 
nadobowiązkowe. 
  Teresa Kozaczka

W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Uczniowie szkoły w Pogórskiej Woli tradycyjnie uczcili pamięć Żoł-
nierzy Niezłomnych – Wyklętych. W tym roku nieco inaczej niż w la-
tach poprzednich, bardziej uroczyście i szerzej angażując w to wy-
darzenie całą społeczność szkolną. 
Świętowanie rozpoczęło się od udziału w koncercie galowym  „W Hoł-
dzie Żołnierzom Wyklętym” w Auditorium Maximum UJ  w Krakowie. 
Wystąpili laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niezłomnej  oraz 
połączonych chórów akademickich trzech krakowskich uczelni: „Psalmo-
dia” Uniwersytetu Papieskiego, „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicz-
nego oraz „Camerata Jagiellonica” UJ, w którego składzie śpiewa absol-
wentka szkoły, Magdalena Kiwior.
Natomiast 1. marca w Dzień Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,  
w szkole odbył się uroczysty apel „Pamięci bohaterów niezłomnych”. Dy-
rektor szkoły Regina Kiwior przybliżyła uczniom ideę walki żołnierzy AK, 
którzy po II wojnie światowej nie zgodzili się na zastąpienie okupacji nie-
mieckiej, okupacją sowiecką. Przypomniała najbardziej znane bohater-
skie postaci tego okresu: Danuty Siedzikówny „Inki”, generała E. Fieldor-
fa „Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Szendzielarza „Łupaszki”  
i ostatniego zamordowanego żołnierza niezłomnego - Józefa Franczaka 
„Lalka”, który zginął w 1963 r. Następnie uczniowie uczcili pamięć  boha-
terów minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy obok ich portretów na „Tabli-
cy Pamięci Żołnierzy AK”. Uczniowie najstarszych klas gimnazjum obej-
rzeli w szkole spektakl teatralny poświęcony jednej z bohaterek tego 
okresu, Danucie Siedzikównie, pt.  „Inka” .

  ZSPiG w PW  

Czy wiesz, że…
W przedszkolu co roku na wiosnę poruszana jest te-
matyka ściśle związaną z  ekologią. Dzieci dowiadu-
ją się, jak ważne jest dbanie o środowisko oraz, jak oni 
sami mogą się do tego przyczynić.  
W tym czasie realizowane są:
w grupach starszych Program przedszkolnej edukacji 
antytytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas”, którego celem jest  
ukazanie dzieciom źródeł zanieczyszczenia powietrza
program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
program „Mamo, tato wolę wodę”
wyjścia do ogrodu przedszkolnego, spacery  
i wycieczki w pobliże przedszkola

/źródło: Przedszkole Publiczne w Łękawicy/

/źródło: SP w Pogórskiej Woli/
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Innowacja prowadzona przez 
Teresę Kozaczka oraz Kingę 
Wzorek-Szpala realizowana jest 
od półtora roku. Tym razem 
uczniom potrafiącym na stro-
nie internetowej promować 
Łękawicę wręczono specjalne 
certyfikaty. Foldery o Łękawi-
cy wykonały dzieci w klasach 
czwartych. Ponadto uczniowie 
wzięli udział w Szkolnym Kon-
kursie Genealogicznym klas 
czwartych. Wszystkie prace 
będą systematycznie udostęp-
niane na dolnym korytarzu. 
Dzięki nim poznać będzie moż-
na „Wielkie Rody Łękawicy”. 

Teresa Kozaczka  
i Kinga Wzorek-Szpala

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Pamiętamy !!!

Wielka gala innowacji pedagogicznej w Szkole w Łękawicy
Może jeszcze nie na miarę filmowych Oscarów, ale gala rozdania nagród uczniom wyróżniającym się podczas realizacji zadań 
związanych z innowacją „Interdyscyplinarne kształcenie kompetencji poznawczych uczniów II etapu edukacyjnego”, sprawiła 
dzieciom wiele radości. 

W szkole na dolnym korytarzu warto obejrzeć 
„dłonie pamięci” poświęcone Żołnierzom 

Niezłomnym

Uczniowie obu  klas IV Szkoły Podstawo-
wej w Łękawicy pod opieką Teresy Kozacz-
ki  oraz Małgorzaty Pamuły przygotowa-
li apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym, 
nazywanym również Żołnierzami Nie-
złomnymi. Wspominano żołnierzy, którzy 
zbrojnie walczyli z niemieckimi nazista-
mi podczas II wojny światowej i nie złoży-
li broni po jej zakończeniu. Ich walka trwa-
ła nadal z narzuconym przez Rosjan komu-
nizmem. Zabijani przez nazistów, ale jesz-
cze okrutniej mordowani przez komuni-
stów marzyli tylko o wolnej Polsce. Ostatni 
z Niezłomnych zginął  w 1963 roku.
Pięknie opowiedzieli o nich czwartoklasi-
ści, a szczególne wzruszenie wzbudziły in-
formacje o „Dziewczynach Niezłomnych” 
– ich imiona warto pamiętać. 
Podczas apelu szkolny zespół wokalny za-
prosił do wspólnego „patriotycznego śpie-
wania”. Uczniowie śpiewaliśmy „zakazane 
piosenki”, za które w czasie II wojny świa-
towej można było być aresztowanym, za-
bitym lub wywiezionym do Niemieckich 
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. 
Niezłomni – Wyklęci też je śpiewali. 

Teresa Kozaczka

/źródło: SP w Łękawicy/

/źródło: SP w Łękawicy/
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Dzień Babci i Dziadka
 

,,Szukacie miłości? W nich ją odnajdziecie”- takie przesłanie 
towarzyszyło tegorocznym obchodom Dnia Babci i Dziadka    
w Szkole Podstawowej w Ładnej. 
Dziakowie i Babcie bardzo licznie przybyli do szkoły, gdzie z zain-
teresowaniem obejrzeli dwie inscenizacje: ,,Nawrócenie wnucz-
ki” w wykonaniu uczniów klasy 5 pod opieką wychowawczyni 
Małgorzaty Rzegockiej i D. Borucha oraz humorystyczną, prze-
zabawną sztukę pt. ,,Awantura o kapcie” z udziałem Patrycji Ol-
szówki z klasy 3 oraz gościnnym występem absolwenta szkoły, 
Piotra Juraszka, przygotowaną przez Elżbietę Płanetę.
Spektakl śpiewem wzbogaciły G. Barnaś i M. Gębala z klasy 4.

Uczennica kl. 3 Patrycja Olszówka w roli wnuczki 
oraz absolwent Piotr Juraszek w roli dziadka
/źródło: SP w Ładnej/

Dzień Seniora w Szkole Podstawowej w Ładnej
29 stycznia br. w SP w Ładnej świętowa-
no Dzień Seniora. Na tę uroczystość przy-
byli zaproszeni Seniorzy. Obecni byli rów-
nież wójt gminy Marcin Kiwior, przewodni-
czący Rady Gminy Czesław Boruch, sołtys  
Stanisław Barnaś, ks. proboszcz Wojciech 
Jurkowski. Dyrektor Szkoły Maria Łakoma, 
wójt oraz przewodniczący Rady Gminy 
zwracając się do zaproszonych gości do-
cenili ich wkład w wychowanie i kształce-
nie młodego pokolenia. Wyrazili również 
uznanie za wieloletnią, bardzo często bez-
interesowną pomoc na rzecz rozwoju Ład-
nej, życzyli wielu lat życia w zdrowiu i po-
myślności. Wszyscy zgromadzeni obejrze-
li „Jasełka” przygotowane przez uczniów 
klas I, II, III pod kierunkiem nauczycieli  
D. Kloc i B. Sysło, po czym odbyło się łama-
nie opłatkiem i wspólne kolędowanie.

 Uczniowie klas I-III biorący udział w Jasełkach
/źródło: SP w Ładnej/

Jak bezpiecznie 
spędzić ferie?  

Spotkanie z policjantem 
25 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładnej wzięli 
udział w spotkaniu z mł. asp. Krzysztofem Liszką - dzielnicowym 
Ładnej. Podczas pogadanki policjant przypomniał o najważniej-
szych zasadach bezpiecznej zabawy w czasie ferii zimowych. 
Przypomniał również jak i kiedy korzystać z numerów alarmo-
wych. Z uczniami starszych klas omówiono także tematy zwią-
zane z bezpieczeństwem w sieci oraz agresją fizyczną w szkole.Uczniowie szkoły podstawowej w Ładnej

/źródło: SP w Ładnej/



kwiecień 2017                                                                                                      15

Szkolne wieści

Teatralna szkoła

Tegoroczny zimowy „sezon teatralny”  
w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum w Szynwałdzie zaowocował pre-
zentacją czterech premier. 
Uczniowie klasy I z grupy teatralnej „Tęcza” 
prowadzonej przez Lucynę Hajduk przy-
gotowali przedstawienie „Co nam przynie-

sie Nowy Rok?”. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych uczciły Dzień Babci i Dziadka. 
Najmłodsi z oddziału 0 A pod kierunkiem 
wychowawcy Małgorzaty Wójtowicz przy-
gotowali na tę uroczystość wiersze, pio-
senki, tańce, życzenia i Jasełka. W przygo-
towanie uroczystości zaangażowali się ro-
dzice pięcio- i sześciolatków oraz wycho-
wawcy oddziałów przedszkolnych Małgo-
rzata Wójtowicz i Alicja Stańczyk. Szkolna 
Grupa teatralna „Na Chwilę” prowadzona 
przez Marka Stańczyka, Beatę Mazur, Bar-
barę Stańczyk, Ewelinę Wójtowicz i zrze-
szająca uczniów starszych klas szkoły pod-
stawowej i gimnazjum oraz absolwen-
tów, przygotowała spektakl „Światełko na-
dziei”. Dziewczęca Służba Maryjna działają-
ca przy parafii MB Szkaplerznej w Szynwał-
dzie i zrzeszająca uczennice SP nr 1 w Szyn-
wałdzie, pod opieką siostry Stanisławy Bo-
chenek przygotowała spektakl oparty na 
„Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. 

Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego

W ZSPiG nr 1 w Szynwałdzie odbyło się 
spotkanie poświęcone obchodom Między-
narodowego Dnia Języka Ojczystego.
Uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej  
i gimnazjaliści sprawdzali swoją znajomość 
języka polskiego poprzez udział w atrak-
cyjnych quizach, zabawach językowych, 
wysłuchaniach wierszy, opowiadań, po-
znanie złotych myśli, przysłów i związków 
frazeologicznych. Każda klasa przygoto-
wała krótką prezentację. Starsi uczniowie 

sięgnęli po literaturę piękną i przypomnie-
li społeczności uczniowskiej kilka znanych 
utworów poetyckich. Inicjatorkami szkol-
nych obchodów Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego była dyrekcja szkoły: 
Stanisława Siemek i Beata Mazur, koordy-
natorką Edyta Piotrowska.

Dzień pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Uczniowie klas II gimnazjum 
Szkoły w Szynwałdzie zaprezen-
towali efekty realizacji projektu 
„Żołnierz Wyklęci – Niezłomni 
Bohaterowie”. Młodzież pod kie-
runkiem Jolanty Szczęch, Anny 
Niemiec i Barbary Iwan przy-
gotowała prezentację multime-
dialną o życiu rotmistrza Witol-
da Pileckiego oraz inscenizację 
historyczną wzbogaconą pio-
senkami patriotycznymi, po-
święconą polskiemu powojen-
nemu podziemiu niepodległo-

ściowemu. 
Młodzi aktorzy dosko-
nale odegrali swoje 
role, prezentując pu-
bliczności prawdzi-
we losy uczestników 
tzw. Drugiej Konspira-
cji. Nierozdzielną czę-
ścią projektu była eks-
pozycja wydawnictw, 
fotografii i materiałów 
piśmienniczych przy-
gotowana na szkolnej 
przewiązce. 
 

Z Szynwałdu do Grecji

Dziewięcioosobowa grupa uczniów ZSPiG 
nr 1 w Szynwałdzie wyjechała na warsz-
taty plastyczne organizowane w ramach 
drugiego etapu konkursu Dzieckiem Być...  
„W pustyni i w puszczy” w Zespole Szkół 
Plastycznych w Tarnowie. 
Uczniowie wyróżnieni w pierwszym etapie 
konkursu i uczestniczący w warsztatach to: 
Krzysztof Kępowicz, Sylwia Wawrzon, We-
ronika Boruch, Zuzanna Mącior, Anna Zię-
ba, Anna Antosz, Oliwia Staniec, Karolina 
Galas i Magdalena Ciurej.
W drugim etapie rywalizacji młodzi artyści 
przygotowywali kolejne prace, które pod-
legały ocenie profesjonalnego jury. Krzysz-
tof Kępowicz z kl. III B gimnazjum zajął III 
miejsce, a najwyżej na podium znalazła się 
uczennica klasy I A gimnazjum - Weronika 
Boruch, zdobywając I miejsce nagrodzo-

ne wycieczką do Grecji. Uczniów klas IV-VI 
i gimnazjum przygotowała do konkursu 
Iwona Poręba, nauczyciel plastyki, a dzie-
ci z klas I-III ich wychowawcy. 

Dogoterapia
W ZSPiG nr 1 w Szynwałdzie już w paź-
dzierniku 2016 r. rozpoczęły się zajęcia do-
goterapii w oddziałach przedszkolnych. 

Dzieci uczestniczą w zajęciach języka an-
gielskiego, prowadzonych przez Ewelinę 
Pyrz, przy udziale psa terapeutycznego – 
uroczej LUSI, której obecność wśród naj-
młodszych wywołuje wiele radości. 
Podczas spotkania dzieci doskonalą naukę 
języka, a poprawnie wykonane zadania na-
gradzane są poprzez bezpośredni kontakt 
z pieskiem i reakcje zwierzęcia, wyrażające 
aprobatę. Pies terapeuta spełnia rolę łącz-
nika pomiędzy dzieckiem a nauczycielem  
i pozwala m.in. na przełamanie bariery 
lęku przed kontaktem z psem, akcepto-
wanie obecności psa w bliskim otoczeniu, 
rozwijanie wymowy, wzbogacanie słow-
nictwa i potrzeby komunikacji, wydłuża-
nie koncentracji uwagi. Działania te sprzy-
jają przyswajaniu wiadomości i uspraw-
niają proces uczenia się. Również ucznio-
wie starszych klas brali udział w lek-
cjach języka angielskiego z udziałem psa  
terapeutycznego.

zdjęcia: Ewelina Wójtowicz



16      kwiecień 2017

Szkolne wieści

Sukcesy szkoły
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój 
ucznia. Podejmowane przez nauczycieli w ścisłej współpracy z rodzicami działania i przedsięwzięcia przynoszą bardzo dobre 
rezultaty potwierdzone wieloma sukcesami, tymi mierzalnymi w postaci wyników egzaminów, medalistów i laureatów oraz 
tymi nie mierzalnymi, jak dobre wychowanie, wysoka kultura osobista, wrażliwości, empatia i otwartość na potrzeby drugiego 
człowieka.

W ostatnich dwóch latach uczniowie szkoły:

Uzyskali tytuły laureatów i finalistów w konkursach 
przedmiotowych i tematycznych Małopolskiego  
Kuratora Oświaty;

Na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejono-
wym i powiatowym w konkursach wiedzy, literackich, 
artystycznych osiągali status laureata lub finalisty;

W zawodach sportowych są medalistami Mistrzostw 
Polski i Mistrzostw Województwa oraz z licznymi sukce-
sami na szczeblu gminy, powiatu i rejonu w wielu dys-
cyplinach sportu;

Dzięki bardzo wysokim wynikom sprawdzianu po szko-
le podstawowej i egzaminu gimnazjalnego na pozio-
mie często wyższym od średniej gminy, powiatu, wo-
jewództwa i kraju, uczniowie dwukrotnie z gimnazjum 
i raz ze szkoły podstawowej uczestniczyli w wyciecz-
ce do Warszawy dla najlepszej klasy w gminie. W roku 
szkolnym 2014/2015 wynik egzaminu plasował szko-
łę na 4 miejscu w powiecie wśród szkół gimnazjalnych.

Wszechstronny rozwój ucznia zapewniamy  
poprzez:

Realizację innowacji pedagogicznych;
Organizację i udział w wielu konkursach;
Organizację wyjazdów na „zielone szkoły”, udział  
w rajdach i złazach turystycznych oraz wycieczkach  
dydaktyczno-krajoznawczych;
Promowanie zdrowego stylu życia, realizację programów 
profilaktycznych, udział w projektach edukacyjnych  
i akcjach proekologicznych;
Przygotowanie akademii, przedstawień i uroczystości 
związanych z Osobą Patrona Szkoły, Świąt Państwowych  
i Kościelnych oraz rocznic upamiętniających ważne wyda-
rzenia związane z historia naszej Ojczyzny;
Włączanie się w lokalne i ogólnopolskie akcje charytatyw-
ne, organizacje pomocy dla osób chorych i potrzebują-
cych oraz przyjmując „adopcję serca”;
Prowadzenie dodatkowych zajęć, na których uczniowie 
mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, które pre-
zentują społeczności szkolnej i lokalnej w trakcje spotkań, 
uroczystości, dni otwartych oraz wykorzystują w licznych 
konkursach;
Organizację wystaw, spotkań z żywą historią, lekcji otwar-
tych z udziałem zaproszonych gości i wykorzystaniem  
najnowszych technologii. 

/źródło: ZSPiG w Skrzyszowie/
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Uczniowie  
na jubileuszu

Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Zębie  
niedawno świętowała 130-lecie swego istnienia. Wśród 
zaproszonych gości znalazła się kilkudziesięcioosobo-
wa delegacja uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej 
im. Heleny Marusarzówny z Pogórskiej Woli, od wielu lat  
zaprzyjaźnionej ze szkołą w Zębie. 

/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/

Wizyta  
w Strzelczykach  

Uczniowie ze szkoły w Pogórskiej Woli wraz z  dyrektor Regi-
ną Kiwior, Agnieszką Przyszlak-Kubicz, Ewą Sumarą oraz Kingą 
Soprych, kolejny raz złożyli wizytę w polskiej Szkole Podstawo-
wej w Strzelczykach  w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Pod-
czas dalszego pobytu na Ukrainie uczniowie zwiedzili również 
Kowno i Lwów, a tam groby „Orląt Lwowskich oraz innych wiel-
kich Polaków spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim.
 

Regina Kiwior dyrektor ZSPiG w Pogórskiej Woli     

Historia
60 lat Biblioteki w Skrzyszowie Maj 2007 r.

/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/

/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/

/źródło: archiwum GCKiB w Skrzyszowie/
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Pasje Pana Krzysztofa
Przedsiębiorstwo, które Krzysztof Kowalski prowadzi wspólnie z rodziną na terenie gminy 
Skrzyszów, funkcjonuje od dwudziestu czterech lat. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Krzysztof  
i Maria Kowalscy” stał się na tyle rozpoznawalną marką wśród mieszkańców nie tylko gminy, że 
prezentowanie jego historii czy opowiadanie o początkach funkcjonowania byłoby zbędnym 
dodatkiem. Dlatego dzisiaj rozmawiamy o pasjach pana Krzysztofa. 

Od kilkunastu lat należy pan do Bractwa 
Kurkowego. Jak trafił pan w jego szeregi?

Dwadzieścia lat temu nastąpiła reaktywa-
cja bractwa, moi koledzy działali w szere-
gach tego zgrupowania. Zmotywowało 
mnie to do wstąpienia do bractwa i tak oto 
jestem w nim już od piętnastu lat. Obecnie 
pełnię funkcję członka zarządu.

Jak spędzacie wspólnie czas?

Co jakiś czas spotykamy się na strzelnicy  
w Tarnowie lub na Fiku koło Żabna. Bie-
rzemy udział w zawodach strzeleckich w 
Krakowie, tzw. Zawodach o Króla Krakow-
skiego, lub o Króla Okręgu. Od niedawna  

istnieje również Bractwo 
Kurkowe w Gorlicach. 
Tam również jeździmy, 
gromadzimy się wspól-
nie i bierzemy udział  
w rozgrywkach strze-
leckich. Nasze spotka-
nia odbywają się co naj-
mniej raz w miesiącu.

Na jakie okazje zakła-
da pan odświętny kon-
tusz stanowiący oficjalny 
strój  członków bractwa?

Zazwyczaj taki strój za-
kładam na szczególne 
okazje, takie jak np. pol-
skie i zagraniczne zjazdy 
naszej braci. W tym roku 
byliśmy w Paine w Niem-
czech na zjeździe Brac-
twa Kurkowego z całej 
Europy. W sumie wszyst-
kich braci jest około sie-
demdziesięciu tysięcy, 
a ludzi, którzy przycho-
dzą na tego typu wyda-
rzenia około pół miliona. 
Atmosfera takich zjaz-
dów jest niesamowita, 
stanowi niepowtarzalną 
okazje do tego, by spo-

tkać się nie tylko z człon-
kami bractwa z innych krajów, ale również 
z naszymi sympatykami. W tym roku zjazd 
prawdopodobnie odbędzie się w Holandii. 
Z naszego rejonu Małopolski jedzie gru-
pa z Krakowa, Tarnowa i Gorlic, a cały zjazd 
trwa od trzech do czterech dni. Niezależnie 
od tych spotkań, co roku odbywają się tak-
że m.in. wyjazdy do Watykanu. Osobiście 
byłem tam dwa razy. Do Watykanu zawsze 
jeździ reprezentacja złożona z co najmniej 
kilku członków naszego bractwa.

Czy poza udziałem w szeregach Bractwa 
Kurkowego znajduje pan jeszcze czas na 
jakieś inne zainteresowania? 

Lubię łowić ryby. W Wierzchosławicach na 
Dwudniakach mam swój staw. Bardzo lu-
bię wybrać się tam co jakiś czas na dzień 
lub dwa, by w ciszy i spokoju powędkować.
 
Na co dzień prowadzi pan zakład prze-
twórstwa mięsnego. Praca w takim przed-
siębiorstwie zapewne wymaga sporo  
zaangażowania. 

Posiadanie własnej firmy pochłania mnó-
stwo czasu, na szczęście w jej prowadze-
niu wspiera mnie rodzina: żona, syn, zięć 
i córka Kasia, która zajmuje się stroną ad-
ministracyjną. Dzięki nim nawet codzien-
ne wstawanie o piątej rano nie jest takie 
straszne. Ja rozwożę nasze wyroby do skle-
pów w Tarnowie i okolicach, z kolei syn  
i zięć jeżdżą w dalsze trasy. W prowadzeniu 
firmy pomaga mi także córka Agnieszka, 
ale obecnie bardziej spełnia się jako mama, 
więc na razie ma spokój (ale tylko w firmie). 
W firmie pomagają także moi synowe i zię-
ciowie. Poza tym dodatkowo zatrudniam 
także kilkunastu pracowników.

Słyszałam, że wspiera pan różnego typu 
inicjatywy?

Tak, co roku moja firma zapewnia poczę-
stunek dzieciom, które biorą udział w za-
wodach wędkarskich. Nie odmawiam tak-
że pomocy szkołom, generalnie na tyle ile 
mogę, staram się pomagać. Wspieram tak-
że część inicjatyw Stowarzyszenia „Dajmy 
Dzieciom Miłość”.

zdjęcia: Anna Mądel
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Ze sportem jej do twarzy

Niektórzy uważają, że dziewczyny przychodzą trenować boks z myślą o facetach, żeby 
sobie na nich popatrzeć – żartuje Ewelina Starostka.

Ewelina Starostka ma 24 lata. Mieszka w Pogórskiej 
Woli. Studiuje wychowanie fizyczne na AWF  
w Krakowie. Pracuje jako Lokalny Animator Sportu 
w Pogórskiej Woli. Trenuje boks w klubie P.T.B. Pałac 
Młodzieży „Tiger” Tarnów. Jej największe sukcesy 
to: brązowy medal III Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Kobiet w Boksie (2014) i Mistrzostw 
Polski Seniorek w Boksie (2015), srebrny medal 
Akademickich Mistrzostw Polski (2016), Mistrzyni 
Małopolski w boksie (2010 i 2015) oraz brązowa 
medalistka Lekkoatletycznych Akademickich 
Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą (2014).

Co aktualnie robisz? 
Kończę studia magisterskie. Pracę piszę 
na temat aktywności fizycznej młodzieży 
na terenie województwa małopolskiego  
i podkarpackiego. Po zimie wracają zajęcia 
na orliku. Cieszę się, bo będę miała więcej 
godzin. Marzy mi się, żeby na orliku robić 
coś więcej. Może powstanie sekcja siatkar-
ska? Szkoda, że ludzie nie są w stanie wygo-
spodarować czasu na aktywny odpoczynek. 
Nie rozumiem tego. Na orliku wszystko jest 
za darmo. Cieszą mnie sytuacje, gdy dzieci 
same do mnie dzwonią i pytają, czy będą 
zajęcia. To dobry znak.

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że kobiety 
są agresywniejsze od mężczyzn?
Tak sądzę. Może to wina tego, że mamy wię-
cej na głowie: praca, dom, dzieci. Z każdej 
strony czuje się presje i pewnie stąd ta agre-
sja. To widać w boksie, gdzie zdarzają się 
prowokacje. Gdy dziewczyny wychodzą na 
ring dochodzi do różnych sytuacji. Ktoś ko-
goś popchnie albo powie: „szykuj ręcznik”. 
To dla mnie nie ma sensu. To nie w moim 
stylu. A takie zachowania potrafi wybić  
z rytmu.  U mężczyzn prowokacje zdarzają 
się rzadziej.

Zapisałabyś dziecko na boks?
Dziecko powinno samo zdecydować. Najle-
piej, aby miało możliwość spróbowania kil-
ku dyscyplin sportowych. I jeśli wybierze 
boks, to zapisuję. Może to wyda się dziw-
ne, lecz uważam, że sztuki walki są mniej 

urazowe niż inne dyscypliny. 
W boksie mamy kaski i ochra-
niacze. Kiedyś miałam okazję 
brać udział w zawodach piłkar-
skich. Po żadnej walce bokser-
skiej nie miałam tylu siniaków, 
co po piłce nożnej. 

Podobno kobiety są bardziej 
odporne na ból od mężczyzn?
Prawdę mówiąc, ja podczas 
walki bólu nie czuję. Adrena-
lina robi swoje. No dobrze, 
raz poczułam. Ale wtedy moja 
przeciwniczka ważyła piętna-
ście kilo więcej ode mnie, a to 
jest dość duża różnica. Na spa-
ringach boksuję z chłopaka-
mi, bo nie ma u nas w klubie 
dziewczyn w mojej kategorii wagowej. Zda-
rza się wtedy, że ktoś mnie mocniej uderzy, 
wtedy mówię mu: „lżej”. Albo ja biję go moc-
niej. Najbardziej męczący w boksie jest tre-
ning. Nie mamy odnowy biologicznej, przez 
co niejednokrotnie dochodzi do przetreno-
wania. Jedziesz na zawody i nie ma efektu. 
Brakuje siły.

Jak sobie radzisz logistycznie z treningami?
Z dojazdem do Tarnowa jest ciężko. Zlikwi-
dowano nam połączenia autobusowe, a co-
dzienna podróż autem jest kosztowna. Dla-
tego ćwiczę sama, w Pogórskiej Woli. Kon-
kurentki mają dofinansowanie. Mogą sobie 
pozwolić na używki, saunę i siłownię. Do ich 

dyspozycji jest trener personalny. Ale ja się 
nie poddaję. Radzę sobie. 

Jakie masz sportowe marzenie?
Chciałabym się dostać do kadry. Ale, by to 
się stało przede wszystkim trzeba wygry-
wać, a to nie takie łatwe. Na chwilę obec-
ną już wiem, że kilka konkurentek jest poza 
moim zasięgiem. Mają starty międzynaro-
dowe, mistrzostwa świata, a ja mam takie 
szczęście, że zawsze na nie trafiam. 

Rozmawiał Jarosław Ciochoń

Dokończenie rozmowy w kolejnym numerze 
„Echa Gminy”
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Składniki podstawowe:

• 4 szklanki mąki
• 1-1,5 szklanki cukru
• 4 łyżeczki proszku do pieczenia 
• cukier waniliowy
• 4 jajka
• 1 szklanka mleka 
• 400 ml jogurtu naturalnego
• 2/3 szklanki oleju

Dodatki:

• owoce
• bakalie
• czekolada
• kakao

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę, wsyp do miski, dodaj 
cukier, proszek do pieczenia, cukier 
waniliowy i wymieszaj. Następnie 
dodaj: mleko, jogurt, roztrzepane 
jajka, olej i dokładnie wymieszaj 
(nie miksuj!). Masę nakładaj do 2/3 
wysokości foremek. Piecz około 25-
30 minut w piekarniku nagrzanym 
do 180°C. Kiedy połączysz wszystkie 
podstawowe składniki możesz 
dodać np. drobno pokrojone owoce, 
kakao, bakalie, czekoladę. 
Smacznego!!! 

Autorką przepisu jest Wiktoria 
Żaba, uczennica III klasy gimna-
zjum w Szynwałdzie.

Przepis na  
świąteczne muffinki jogurtowe

Kulinarne inspiracje 
autorki przepisu

• Pasją do pieczenia zaraziłam się od: 
mojej mamy
• Mój ulubiony smak dzieciństwa to: 
czekolada
• Mój najlepszy przepis to przepis na: 
muffiny
• Inspiracje do gotowania czerpię z: 
internetu i programów kulinarnych
• Najgorsza rzecz jaką zjadłam w życiu to:  
pomidor!!!!!
• W kuchni najczęściej używam: 
przepisów mojej mamy i babci, które  
często modyfikuję
• Moja ulubiona potrawa to: 
spaghetti
• Smak potrawy, której nigdy nie zapomnę to: 
lody domowej roboty o smaku waniliowym, 
które dawno temu robiła moja babcia

zdjęcie: Anna Żaba
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O Puchar Starosty Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzyszów
Ponad 100 zawodników wzięło udział w turnieju „O Puchar 
Starosty Tarnowskiego oraz Wójta Gminy Skrzyszów”, któ-
ry odbył się 19 lutego w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1  
i Gimnazjum w Skrzyszowie.
W turnieju wystartowali szachiści z gminy Skrzyszów, a tak-
że z kilkunastu miejscowości z terenu całej Małopolski. Naj-
młodsi liczyli sześć lat, a najstarsi powyżej siedemdziesiąt. 
Turniej prowadził sędzia klasy państwowej Wiesław Kaspe-
rek oraz troje sędziów pomocniczych z tarnowskiej KANY.
Zwycięzcą turnieju, a tym samym laureatem cennych na-
gród ufundowanych przez starostę tarnowskiego Romana 
Łucarza oraz wójta gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora został 
Jerzy Markiewicz.

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Sukces Kasi Galus
 

Tenisistka stołowa Katarzyna Galus znalazła się wśród najlepszych 
w Plebiscycie czytelników „Gazety Krakowskiej” na wyróżniających 
się sportowców Ziemi Tarnowskiej 2016 r.
Uroczysta Gala Finałowa Plebiscytu „Gazety Krakowskiej” odby-
ła się w Hotelu Cristal Park. Plebiscyt czytelników „Gazety Krakow-
skiej” ma swoją tradycję i z roku na rok cieszy się rosnącą popular-
nością. Mieszkańców gminy Skrzyszów cieszy fakt, że kolejny rok  
z rzędu czytelnicy „Gazety Krakowskiej” oddali w plebiscycie bar-
dzo liczną ilość głosów na naszą utalentowaną tenisistkę stołową  
Katarzynę Galus.

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Dotacje na sport 
przyznane

Tradycyjnie rozdysponowano środki finansowe 
wspierające działalność klubów sportowych funk-
cjonujących na terenie gminy.
Ponad 200 tysięcy złotych przeznaczono w 2017 r. 
na wspieranie sportu. Środki te kluby wykorzystują 
na prowadzenie zajęć w sekcjach piłki nożnej, pił-
ki ręcznej oraz tenisa stołowego. Warto podkreślić, 
że LKS Szynwałd i KS Pogoria poszerzą swoją ofertę 
o zajęcia z siatkówki. Zauważyć należy, iż rokrocz-
nie na terenie gminy wzrasta kwota dofinansowa-
nia na działalność lokalnych klubów sportowych. 
To przekłada się na coraz bogatszą ofertę dla nie 
tylko młodych mieszkańców.

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

W klubach sportowych na terenie gminy Skrzyszów 
działają 23 grupy piłki nożnej, 2 grupy piłki ręcznej, 
a także tenis stołowy.

Organizatorzy turnieju szachowego pragną serdecznie podziękować staroście Romanowi Łucarzowi za ufundowanie licznych 
i atrakcyjnych nagród, m.in. okazałego pucharu, albumów historycznych i geograficznych, gier planszowych i zabawek dla 
dzieci. Równie serdeczne podziękowania organizatorzy składają wójtowi Marcinowi Kiwiorowi za ufundowanie wartościo-
wych nagród, jak również prezesowi Akcji Katolickiej w Skrzyszowie Stanisławowi Tyrce.
Oprócz fundatorów nagród rzeczowych słowa podziękowania organizatorzy turnieju pragną skierować sponsorom produk-
tów spożywczych: Marii i Krzysztofowi Kowalskim, Elżbiecie i Kazimierzowi Śwdzińskim, Janowi Starostce, Pawłowi Mrozowi  
i paniom ze stołówki szkolnej, które przygotowały bardzo smaczny bigos.

/źródło: UG Skrzyszów/
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22      kwiecień 2017

Kurier Sportowy

Szachy w gminie Skrzyszów 
coraz popularniejsze

Wielki talent 
w Łękawicy

 
Szachy od wieków określane są jako elitarna, 
królewska gra, będąca domeną mężczyzn. Tym 
istotniejsze, że w Szkole Podstawowej w Łę-
kawicy wyrósł wielki talent, który łamie utar-
te stereotypy, a jest nim Gabriela Łabędź z kla-
sy IV a. Cała społeczność szkoły za swoją ulubie-
nicę mocno trzyma kciuki, bo na swoim koncie 
ma pomimo młodego wieku znaczące sukcesy.  
Te najnowsze to:
1. Grabno. 59 Edycja Turnieju „Złota Wieża” - 
pierwsze miejsce (5 marca 2017 rok).
2. Turniej o Puchar Sołtysa Szynwałdu 
- pierwsze miejsce (6 marca 2017 rok).
Sukcesy Gabrysi inspirują innych, a ponieważ 
szachy uczą logicznego myślenia, to uczniowie  
w Łękawicy otrzymali kolejną propozycję roz-
wijania talentów strategicznych. 8 marca roz-
poczęły się w szkole zajęcia z nauki gry w sza-
chy dla początkujących oraz zaawansowanych, 
prowadzone przez opiekuna Międzyszkolnego  
Szachowego Klubu Sportowego „Gambit”.

Teresa Kozaczka

Zapisy na darmowe zajęcia  
na Orliku w Pogórskiej Woli

Dla każdej grupy wiekowej!
• Zajęcia z siatkówki

• Zajęcia z gimnastyki, rozciągania
• Zajęcia z badmintona

• Zajęcia ogólnorozwojowe 
• Zajęcia z koszykówki

• Zajęcia z fitnessu
• Zajęcia ze sportów walki

• Zajęcia z rolek (OBOWIĄZKOWE KASKI I OCHRANIACZE)
• Zajęcia z tenisa

• Treningi indywidualne oraz porady żywieniowe
• Zajęcia dla rodziców z dziećmi

• Treningi bramkarskie
• Zajęcia „zdrowy kręgosłup”

W zależności od liczby zapisanych osób (min. 8) zostaną wybrane poszcze-
gólne dyscypliny. Zajęcia z tenisa mogą być realizowane dla pojedynczych 
osób. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i będą odbywać się w ciągu tygodnia 
w godzinach popołudniowych od 15:00 do 19:00. Dokładne dni i godziny 
konkretnych zajęć zostaną podane na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów.

Zajęcia prowadzone będą przez Ewelinę Starostkę, studentkę AWF w Kra-
kowie, trenerkę personalną ze specjalnością: dietetyka sportowa, trenerkę 
przygotowania fizycznego w sporcie, instruktorkę: siatkówki, fitnessu, pił-
ki nożnej, samoobrony i pływania, wielokrotną medalistkę Mistrzostw Pol-
ski, laureatkę konkursu „Lokalny Animator Sportu 2016”.

Jeśli chcecie poprawić swoją sprawność fizyczną, sylwetkę, poznać nowe 
aktywności, poprawić technikę, zadbać o zdrowie, spędzić czas w miłej  
atmosferze i dobrze się przy tym bawić to ta oferta jest dla was. Zapew-
niam indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć.
Zgłoszenia telefoniczne do Eweliny Starostki pod numerem tel. 788 799 
591. Należy podać wiek oraz wybraną dyscyplinę. Możliwość wyboru kilku 
dyscyplin przez jedną osobę. 

W gminie Skrzyszów coraz więcej osób poświęca czas szachom. Grają seniorzy, 
uczniowie  w szkołach, przedszkolaki, a także mieszkańcy gminy podczas spotkań 
rodzinnych i sąsiedzkich. 
Przed kilkunastoma laty w Skrzyszowie organizowany był  raz w roku turniej gminny  
„O Puchar Wójta gminy Skrzyszów”. Od kilu lat turniej zmienił formułę. Wójt gminy 
Marcin Kiwior zaprosił do wspólnej organizacji starostę tarnowskiego i od tego momen-
tu znacznie zwiększyła się ilość szachistów, którzy przyjeżdżają do Skrzyszowa z kilku-
dziesięciu miejscowości powiatu tarnowskiego, a także województwa małopolskiego.
Jednocześnie wójt gminy zapoczątkował kolejne rozgrywki szachowe – turnieje  
„O Puchar Sołtysa”. Co roku odbywają się one w  ustalonych terminach w każdym sołec-
twie gminy Skrzyszów. Oprócz aspektu sportowego, turnieje „O Puchar Sołtysa” integrują 
mieszkańców poszczególnych sołectw gminy.

/źródło: UG Skrzyszów/
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27.02.2017 w ZSPiG w Skrzyszowie odby-
ły się II Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
Gminy Skrzyszów w szachy „O Puchar Wój-
ta Marcina Kiwiora”. Organizatorem turnieju 
był Rafał Łabuz, a sędziami Andrzej Papuga 
i Henryk Jasiak. 
Wystartowało ogółem 36 najlepszych za-
wodników i zawodniczek z terenu gminy 

Skrzyszów reprezentując po-
szczególne szkoły. Rozgrywki 
toczyły się systemem szwajcar-
skim w tempie P-10 na dystan-
sie 7 rund. Serdeczne podzię-
kowania dla dyrektora Roberta 
Wadyckiego   oraz Marcina Ki-
wiora,   który jak zawsze ufun-

dował dyplo-
my i pucha-
ry dla najlep-
szych szachi-
stów.
Turniej roz-
poczęła i wrę-
czała nagrody sekretarz 
gminy   Cecylia Andru-
siewicz, która pogratu-
lowała zwycięzcom, ale 
również pokonanym za 
ambicję i sportową grę 
do końca. 

Pragniemy podziękować Jerzemu Kucy za 
udostępnienie części sprzętu szachowego. 
Cieszy spora grupa rodziców żywo zaintere-
sowana postępami swoich dzieci. 

Nagrodzono pucharami 3 najlepszych za-
wodników i rozdano dyplomy do miejsca 5-go  
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
tj. chłopcy klasy 0-3 oraz klasy 4-6  i dziew-
częta klasy 0-3 oraz klasy 4-6. 

Głównym celem turnieju była jak zwykle 
dobra zabawa i rywalizacja dzieciaków, 
ale trzeba uczciwie przyznać, że poziom 
niektórych spotkań był naprawdę wysoki, 
a młodzi adepci futbolu pokazali całkiem 
spore umiejętności oraz ambicję. W tego-
rocznym turnieju zwyciężyła ekipa LUKS-u 
Skrzyszów A, która po twardej walce wy-
przedziła KS Łękawicę I oraz Pogorię Po-
górska Wola I. Najlepszym strzelcem tur-
nieju został Dawid Kępa (KS Łękawica I), 
autor 10 trafień. Najlepszym bramkarzem 
trenerzy wybrali Tomasza Dudziaka (LUKS 
Skrzyszów A), który rozegrał bardzo dobre 
zawody. Puchary, medale i dyplomy ufun-
dował Marcin Kiwior wójt gminy Skrzy-
szów, a catering zapewnili Jan Starostka  
i Krzysztof Galus.

 Wyniki rundy finałowej
 Łękawica I – LUKS A  0:1  
 Szynwałd – Pogoria I  0:2  
 LUKS A – Szynwałd  1:0
 Łękawica I – Pogoria I  3:2
 LUKS A – Pogoria I  2:2
 Łękawica I – Szynwałd  8:0
 Ostateczna kolejność
 LUKS Skrzyszów A 7 pkt., 4:2
 KS Łękawica I 6 pkt., 11:3
 Pogoria Pogórska Wola I 4 pkt., 6:5
 LKS Szynwałd 0 pkt., 0:11

Najlepsi zawodnicy poszczególnych ze-
społów: Dominik Banaś (Pogoria I), Kamil 
Smalarz (Pogoria II), Karol Antosz (Szyn-
wałd), Krzysztof Galas (Łękawica I), Oli-
wier Starostka (Łękawica II), Jakub Tutaj 
(Skrzyszów A), Filip Budzik (Skrzyszów B),  
Mateusz Flaga (Skrzyszów C)

 /źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/
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II Mistrzostwa Szkół Podstawowych gminy Skrzyszów 
w szachy „o Puchar Wójta Marcina Kiwiora”

Piłkarski turniej młodzików
Pod koniec lutego w hali w Skrzyszowie odbył się turniej o Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów w piłce nożnej młodzików (U-2004). Tym razem zagrały w nim wyłącznie 
kluby sportowe z terenu gminy, a że bogactwo kadrowe jest w tej kategorii 
wiekowej spore, to niektóre drużyny wystawiły do gry więcej niż jeden zespół. 

Wyniki były następujące:

Grupa wiekowa klas 0-3 dziewczęta
Wątroba Daria
Urbaś Urszula
Jasiak Daria
Zielińska Zuzanna
Ciochoń Amelia
Ordowska Julia

Grupa wiekowa klas 0-3 chłopcy
Obal Kamil
Prokop Bartosz
Obal Daniel
Ordowski Karol
Zając Dominik

Grupa wiekowa klas 4-6 dziewczęta
Łabędź Gabriela
Maziarka Barbara
Jakubowska Gabriela
Ordowska Julia

Grupa wiekowa klas 4-6 chłopcy
Łabędź Dawid
Wątroba Sebastian
Smoła Kacper
Chrupek Hubert
Nalepka Tomasz

/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów//źródło: UG Skrzyszów/
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