
ISSN 2083-5027
MARZEC  2016

Kwartalnik mieszkańców Gminy Skrzyszów

ŁADNA  ŁĘKAWICA  POGÓRSKA WOLA  SKRZYSZÓW  SZYNWAŁD



2

Informacje

Szanowni Państwo.
Od kilku już lat, z przyczyn ekono-
micznych i społecznych, rokrocznie 
obserwujemy wszyscy niekorzystne 
zjawisko, jakim jest masowe porzu-
canie ziemi i nieużytkowanie grun-
tów rolnych.
Taki stan rzeczy jest przyczyną nisz-
czenia i degradacji ziemi. Powodu-
je masowe zarastanie tych gruntów 
różnego rodzaju trawami i chwa-
stami, które - rozprzestrzeniając się 
na okoliczny teren - powodują za-
chwaszczanie innych, jeszcze upra-
wianych gruntów.
Ponadto, wysokie trawy są siedli-
skiem różnego rodzaju zwierząt dzi-
ko żyjących, a także gadów, płazów  
i mięczaków.
Obowiązek utrzymywania gruntów 
rolnych w należytym stanie, ciąży na 
właścicielach tych gruntów i wyni-
ka ze stosownych przepisów ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Dlatego też zwracamy się  
z apelem do wszystkich użytkowni-
ków o wykaszanie, przynajmniej raz 
w roku, gruntów odłogujących.
Jednocześnie przypominamy, iż za-
bronione jest wypalanie pozostało-
ści roślinnych, traw, a także nieużyt-
ków. Powoduje to nie tylko naru-
szenie struktur roślinnych i zwierzę-
cych, ale przede wszystkim bezpo-
średnie zagrożenie dla życia, zdro-
wia i mienia ludzi. Wypalanie traw 
jest bowiem często przyczyną wie-
lu pożarów. Jest to czyn zabroniony, 
stanowiący wykroczenie. 
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Zakup mobilnej pracowni komputero-
wej jako pomocy dydaktycznej dla Ze-
społu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum w Szynwałdzie był możliwy dzięki 
zrozumieniu potrzeb szkoły w tym zakre-
sie i finansowemu wsparciu Urzędu Gmi-
ny Skrzyszów. 

Mobilna pracownia komputerowa to ze-
staw komputerów (laptopy z funkcją ta-
bletu), zamykany w specjalnej metalowej 
szafie wyposażonej w kółka, co pozwala 
na swobodne przemieszczanie pracowni 
pomiędzy klasami. Szafa służy również do 
ładowania akumulatorów notebooków.
 
Mobilna pracownia, zaprojektowana  
w technologii bezprzewodowej zwięk-
szającej potencjał do wykorzystania kom-
puterów w salach lekcyjnych i poza nimi, 
przeznaczona jest zarówno do pracy in-
dywidualnej z uczniami, jaki do pracy  
w grupach. Rozwiązanie to skoncentro-
wane jest na przyjaznym dla ucznia i na-
uczyciela środowisku, przy jednocześnie 

niskim koszcie wdrożenia. Mobilna pra-
cownia stanowi - gotowy do pracy w szko-
le - system łączący komputery i specjalne 
oprogramowanie przeznaczone do edu-
kacji, składający się z:
- odpowiedniej ilości laptopów z oprogra-
mowaniem;
- certyfikowanego routera do bezprzewo-
dowej transmisji danych;
- szafki mobilnej do ładowania i przecho-
wywania komputerów.

Głównym celem nowej pracowni jest moż-
liwość prowadzenia lekcji informatyki oraz  
poszerzania możliwości stosowania kom-
puterów w klasie, kiedy uczniowie pracu-
ją samodzielnie lub w grupie. Innowacyj-
ność tego projektu polega na wykorzysta-
niu komputerów uczniowskich do naucza-
nia wszystkich przedmiotów szkolnych.  
W laptopach zostaną wgrane e-podręczni-
ki, gry dydaktyczne, prezentacje. Ucznio-
wie będą korzystać z programów rozsze-
rzających podstawowy zakres nauczania. 

MOBILNA 
PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Od 2 lutego uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i  Gimnazjum w Szynwałdzie 
korzystają na lekcjach informatyki oraz na lekcjach innych, wybranych przedmiotów, 
z mobilnej pracowni komputerowej. 
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PLANOWANE INWESTYCJEPLANOWANE INWESTYCJE

Powstał projekt rozbudowy i termomo-
dernizacji budynku Biblioteki w Skrzy-
szowie.
W ramach realizowanego zadania powsta-
nie sala przeznaczona na szkolenia, spotka-
nia, warsztaty, kameralne koncerty, przed-
stawienia teatralne. Nowe pomieszczenie 
będzie wyposażone w przesuwną ścian-
kę działową, która ułatwi gospodarowanie 
uzyskaną przestrzenią. 

Dzięki rozbudowie zyskamy również duży 
taras (dach dobudowanej części), na któ-
rym planujemy kino letnie, spotkania przy 
muzyce, wystawy. Projekt obejmuje tak-
że wykonanie termomodernizacji i elewa-
cji całego budynku, a także zagospodaro-
wanie terenu wokół biblioteki (rozbudowa 
parkingu, zasadzenie grupy zieleni).

/źródło: GCKiB/

Nauczyciel będzie zdalnie zarządzał kom-
puterami uczniowskimi i  będzie również 
miał możliwość transmitowania informacji 
z komputera nauczycielskiego na kompu-
ter uczniowski oraz monitorowania dzia-
łania uczniów, zmieniania ustawień stacji 
uczniowskich, uruchamiania wybranych 
aplikacji na komputerach uczniowskich, 
tworzenia, przeprowadzania i oceniania 
testów w trybie on-line, wysyłania plików 
do uczniów oraz odbierania ich prac.

Szkoła XXI wieku nie może istnieć bez 
komputerów. Współcześni  uczniowie od 
najmłodszych lat wzrastają wśród tech-
nologii informatycznych i nauczanie ich w 
tym zakresie jest naturalną potrzebą oraz 
obowiązkiem wypływającym z realizacji 
podstawy programowej. Dlatego wykorzy-
stanie  mobilnych komputerów w naucza-
niu informatyki oraz różnych przedmiotów 
już w najmłodszych klasach staje się ko-
niecznością. Jak do tej pory żadna szkoła 
w gminie Skrzyszów nie korzystała z tego 
typu rozwiązania.
          Beata Mazur

Wstępny zarys projektu

Pogórska Wola

• Przebudowa, rozbudowa, remont 
i budowa drogi gminnej Pogórz  
o długości 1.560 m w miejscowości 
Pogórska Wola. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 31.08.2016 r, 
a jej koszt to 1,5 mln zł (dofinansowa-
nie w ramach programu wieloletnie-
go pn. Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019).
• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
w przysiółku Poskle - etap II.  
Inwestycja planowana - rozpocznie 
się w połowie roku.
• Budowa przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych w miejscowości 
Pogórska Wola -Przysiółek Pogórz. 
Wykonawca tej inwestycji to 
Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Edward Kwiek, a jej koszt to 
284.253 zł. Termin zakończenia 
został zaplanowany na 29 lipca 2016 r.

Szynwałd

• Budowa chodnika wraz z odwod-
nieniem w km od 6+150 do skrę-
tu w kierunku Pilzna w miejscowości 
Skrzyszów i Szynwałd – etap III – od-
cinek w km od 6+762,6 do 6+947,45. 
Planowany termin zakończenia to 
30.06.2016 r.

Skrzyszów

• Termomodernizacja budynku wie-
lofunkcyjnego w części usługowej  
i OSP.
• Budowa chodnika przy drodze po-
wiatowej nr 1357K w miejscowości 
Skrzyszów. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to 15.07.2016 r.

Łękawica

• Budowa chodnika o długości 356 m 
wraz z odwodnieniem w miejscowo-
ści Łękawica – etap trzeci.

Ładna

• Remont remizy: malowanie dachu, 
elewacji oraz remont sanitariatów.
•  Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Ładna – droga „Księ-
ża” – etap I.

/źródło: UG/

W najbliższym roku w gminie Skrzyszów realizowanych będzie sporo inwestycji. Oto główne z nich:
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Było to ważne wydarzenie w życiu społecz-
ności lokalnej, ponieważ w tym roku zakoń-
czyła się pięcioletnia kadencja Zarządów 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Komisji Re-
wizyjnych w  poszczególnych sołectwach.  
W związku z powyższym w dwóch sołec-
twach zostali wybrani nowi prezesi: w Po-
górskiej Woli pan Janusz Madura, w Szyn-
wałdzie pan Tomasz Bańdur. W Ładnej pozo-
stał prezesem pan Stanisław Młyński, w Łę-
kawicy pan Wiesław Jachym, a w Skrzyszo-
wie pan Piotr Młyński. Nastąpiły też zmiany 
członków zarządów.

Spotkania druhów poświęcone były bieżą-
cemu funkcjonowaniu jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, wyborom nowych 
zarządów, komisji rewizyjnych oraz delega-
tów na Zjazd gminny, który z kolei wybierze 
nowego Prezesa Zarządu Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Ponadto podczas zebrań 

przedstawiono sprawozda-
nia z działalności, finansów 
oraz prac komisji rewizyj-
nych. Zebrania były również 
miejscem do przedstawiania 
planów na najbliższe miesią-
ce. Druhowie udzielili abso-
lutorium zarządom Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Spotkania były okazją do 

wspólnej wymiany doświad-
czeń kilku strażackich pokoleń. Uczestniczyli  
w nich członkowie: zwyczajni (czynni), ho-
norowi, wspierający i członkowie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych.
Czas Walnych Zebrań to także czas przyjmo-
wania nowych druhów zarówno czynnych, 
jak i tych należących do Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. 
Warto zaznaczyć, że w naszej gminie trzy 
spośród pięciu jednostek OSP należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, dzięki temu druhowie mogą korzy-

stać z dodatkowych szko-
leń, a także otrzymywać do-
tacje z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, co odcią-
ża częściowo budżet gmi-
ny. Na mapie powiatu  
i województwa jest to rzad-
ko spotykana sytuacja, aby 
większość jednostek z gmi-
ny była w  KSRG. Jest to 
efekt docenienia przez wła-
dze zwierzchnie Państwo-

wej Straży Pożarnej wkładu 
finansowego Gminy na sprzęt, umunduro-
wanie, wyposażenie i piękne budynki remiz 
OSP oraz pracy samych strażaków na rzecz 
ratowania mienia i życia społeczności lokal-
nej. Wiąże się to z poświęceniem prywatne-
go czasu na udział w samych akcjach ratow-
niczo gaśniczych, ale również na szkolenie 
się, doskonalenie swoich umiejętności i ob-

sługi bardzo dobrego sprzę-
tu będącego na wyposaże-
niu OSP - co widać podczas 
ćwiczeń i zawodów.
Strażacy uczestniczą w świę-
tach kościelnych (Wielka-
noc, Wielki Odpust Tuchow-
ski, pielgrzymki do Lichenia 
i Częstochowy), biorą udział 
w uroczystościach na tere-

nie gminny (3 maja, 11  listopada, Dożynki 
Gminne, Festyn Rodzinny). Pokazy sprzętu  
i prowadzenia akcji na terenie szkół oraz 
spotkania połączone z pokazami dla mło-
dzieży w remizach, to również zasługa stra-
żaków. Od sześciu lat zabezpieczają kon-
certy charytatywne, a w 2016 r. będą po raz 
drugi współorganizatorem „Dnia dziecka ze 
służbami mundurowymi”.

W remizach organizowane są zabawy i dys-
koteki, z których dochody przeznaczane są 
na działalność statutową. Remizy są także 
miejscem, w których orgaznizowane są ze-
brania wiejskie i szkolenia rolników, stano-
wią one także punkty pracy komisji wybor-
czych, poboru podatków i wpłat ubezpie-
czeniowych.
Godnym podkreślenia i wyróżnienia w służ-
bie druhów z naszej gminy jest fakt niepo-
bierania wynagrodzenia za udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

W kontaktach z innymi jednostkami budzi 
to podziw, ponieważ jest ewenementem w 
skali nie tylko województwa, ale i kraju. Po-
twierdza to, że nasi strażacy to ludzie z praw-
dziwym powołaniem i oddaniem służbie 
drugiemu człowiekowi, bez oglądania się na 
gratyfikacje finansowe.

Informacje

PODSUMOWANIE 
WALNYCH ZEBRAŃ OSP

Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
w sołectwach gminy Skrzyszów, w tym roku odbyły się w terminach od szóstego stycz-
nia do dziewiątego lutego.

Jacek Włodarczyk /UG/
zdjęcia:  /źródło OSP/ 
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Każdego roku do Skrzyszowa przyjeżdża 
popularna gwiazda polskiej estrady oraz lo-
kalny wykonawca, co przyciąga liczną rze-
szę miejscowych oraz przyjezdnych miło-
śników muzyki tego rodzaju, a także osoby, 
dla których powód udziału w koncercie jest 
przede wszystkim charytatywny. 

W tym roku koncert odbył się w ostat-
nim dniu stycznia. Tym razem jego ce-
lem była pomoc finansowa dla sześciu 
osób, w tym pięciu ciężko chorych dzie-
ci oraz kilkunastoletniej dziewczyny, któ-
ra uległa bardzo poważnemu wypadkowi  
samochodowemu. 
W niedzielne popołudnie 31 stycznia pu-
bliczność szczelnie wypełniła obszerną halę 
sportową w Skrzyszowie. Po przywitaniu 
wszystkich obecnych przez Wójta Marcina 
Kiwiora i wyrażeniu wdzięczności za pięć lat 

udziału w koncertach charytatywnych na 
scenę wyszli muzycy zespołu „Small Cafe”. 
Są to kilkunastoletni muzycy wykonujący 
najbardziej znane covery. Są uczniami tar-
nowskiej „Szkoły Muzyków Rokowych” oraz 
prywatnych szkół wokalu i gry na instru-
mentach. Mimo młodego wieku mają już za 
sobą występy na wielu scenach Polski wraz 
z najbardziej uznanymi muzykami. Zagra-
li jako suport przed zespołami i wokalista-
mi m.in. takimi, jak: „Enej”, „Pectus”, Maryla 
Rodowicz, „Bajm”, „Piersi”,  „Wilki”, Agnieszka 
Chylińska, a obecnie przed Anną Wyszko-
ni. Zespół tworzą Marzena Ryndak – woka-
listka, Dawid Skrzelowski – perkusja, Jakub 
Jucha – gitara solowa, Tomasz Stec – gita-
ra basowa oraz Przemek Tomasiewicz – in-
strumenty klawiszowe. 
Po spontanicznie przyjętym przez publicz-
ność występie „Small Cafe”, na scenie po-
jawili się Wójt Marcin Kiwior, który wspól-
nie z prezenterkami koncertu Agnieszką 
Muchą i Patrycją Piątek poprowadzili licy-
tację przedmiotów podarowanych przez 
darczyńców. W tym roku licytowane były 
między innymi obrazy, akcesoria sporto-
we, biżuteria, a także produkty żywnościo-
we. Środki zebrane z wylicytowania ponad 
trzydziestu przedmiotów zasiliły w znacz-
nym stopniu budżet przeznaczony na po-
moc dla chorych dzieci. 
Po licytacji na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru, Anna Wyszkoni. Występ piosen-

karki spotkał się z entuzjastycznym przy-
jęciem publiczności. Jeszcze przed wystę-
pem artystki słychać było, jak widownia 
nuci takie przeboje jak „Czy ten pan i pani” 
i „ Biegnij przed siebie”. Anna Wyszkoni zro-
biła wspaniałe wrażenie w Skrzyszowie,  
o czym świadczą liczne bisy.
VI Koncert Charytatywny pod patrona-
tem Wójta gminy Skrzyszów przyniósł zysk 
53.140,23 zł. Każda z sześciu osób, dla któ-
rej koncert został zorganizowany otrzyma-
ła na leczenie 8.856,71zł. 

Wszystkich zainteresowanych sprawozda-
niem z koncertu zapraszamy na stronę gmi-
ny Skrzyszów: 
www.skrzyszow.pl                                         Z.G.

6. KONCERT 
CHARYTATYWNY 
W SKRZYSZOWIE

W bieżącym roku minęło sześć lat od momentu, w którym zaproponowany przez Wój-
ta Marcina Kiwiora, pomysł organizowania corocznych koncertów charytatywnych 
na rzecz chorych dzieci zaowocował oryginalnym, cieszącym się dużym poparciem 
publiczności wydarzeniem dobroczynnym i kulturalnym.
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Kryterium Wiarygodna Szkoła powstało 
w odpowiedzi na rosnącą potrzebę pro-
mowania wiarygodnego i solidnego wi-
zerunku polskich szkół, które spełniają 
powyższe warunki. 
Synonimem uczestnictwa w Programie  
i spełnienia kryteriów określonych w re-
gulaminie jest przyznawany przez Kapi-
tułę Programu Certyfikat Wiarygodności, 
którego posiadanie buduje pozytywny 
wizerunek szkoły zarówno w gminie, po-
wiecie, jak i w całym regionie. 

Zdobycie przez Szkołę Podstawową  
im. Heleny Marusarzówny Certyfikatu 
Wiarygodności podkreśla prestiż Szkoły 
oraz fakt, że jest ona prowadzona na wy-
sokim poziomie.

Wójt gminy Skrzyszów p. Marcin Kiwior 
w imieniu Samorządu oraz mieszkań-
ców gminy Skrzyszów serdecznie pogra-
tulował dyrekcji, nauczycielom, pracow-
nikom oraz uczniom i rodzicom Szkoły  
w Pogórskiej Woli.
        /źródło: UG/

Te wielkie wyzwania powodują, że przygo-
towania już trwają i włączają się do nich: dy-
rekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy ad-
ministracji i obsługi, rodzice, uczniowie.  
W imieniu organizatorów zachęcamy ser-
decznie do zainteresowania się i włączenia 
w organizację wymienionych obchodów.
Zależy nam na kontakcie z byłymi nauczy-
cielami i pracownikami szkoły w Szynwał-
dzie, jej absolwentami, rodzicami. Gdziekol-
wiek Państwo jesteście dajcie znać, podziel-
cie się tym, jak ułożyły się Wasze losy, dając 
tym samym wyraz tego, że nie zapomnieli-
ście o swych szkolnych latach i w sercach do-
brze je wspominacie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkur-
sach:
- „Jak klejnot gromadzę wspomnienia ze 
szkolnych lat” - konkurs literacki na wspo-
mnienie o szkole w Szynwałdzie;
- „Życie szkoły wierszem pisane”; a także:
- podarowania, wypożyczenia zdjęć na wy-
stawę fotografii „Szkoła w Szynwałdzie. 
Zatrzymane w kadrze…”
- podarowania, wypożyczenia eksponatów 
na wystawę „Tak było, a tak jest. 
Szkoła 1986. Szkoła 2016”, 
- włączenia się w cykl pokazów: „Absolwen-
ci swojej szkole” – występy artystyczne, 

prezentacje byłych uczniów, 
- do włączenia się w przygotowania do Spo-
tkania Absolwentów Szkoły w Szynwałdzie.
Szczegółowe informacje dotyczące przygo-
towań do Święta Szkoły i jej jubileuszu oraz 
regulaminy konkursów wszyscy zaintereso-
wani znajdą na stronie internetowej szkoły 
oraz na tablicach ogłoszeń w szkole, w pa-
rafii, Urzędzie Gminy. Pytania prosimy kie-
rować na adres: spgszyn1@poczta.onet.pl 
oraz pod numer telefonu: 14 674 20 10.

Stanisława Siemek i Beata Mazur, dyrektor  
i wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej  

nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie

WIARYGODNA SZKOŁA 
DLA SP 

W POGÓRSKIEJ WOLI i SP W SKRZYSZOWIE

JUBILEUSZ  ZA PASEM

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Pio-
tra Skargi w Skrzyszowie otrzyma-
ła wyróżnienie za zabezpieczenie 
wysokiego poziomu edukacyjnego  
i wychowawczego, budowanie szko-
ły nowoczesnej w pełni zapewnia-
jącej ciekawą bazę dydaktyczną  
i dbającej o bezpieczeństwo swoich 
uczniów. Uzyskanie certyfikatu jest 
potwierdzeniem właściwych stan-
dardów funkcjonowania szkoły i wy-
różniło szkołę na rynku edukacyj-
nym, jako godnej zaufania.             

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” uzyskała Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusa-
rzówny w Pogórskiej Woli zapewniając właściwy poziom edukacyjny, wychowaw-
czy, a także bezpieczeństwo swoim uczniom.

fot. Ewelina Tenorowicz

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie przygotowuje się  
do wielkich wydarzeń, które będą miały miejsce 19 czerwca 2016 r. Szkoła obchodzić 
będzie wtedy Święto swojego Patrona, jubileusz trzydziestolecia funkcjonowania  
w obecnym budynku oraz kolejny Szkolny Festyn Rodzinny.

DODATKOWE 
ZAJĘCIA 

Z MATEMATYKI
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
uczniów i ich rodziców, Samorząd Gmi-
ny Skrzyszów w porozumieniu z Dyrek-
torami szkół podjął decyzję o urucho-
mieniu dodatkowych godzin z zakresu 
matematyki. 

Od lutego 2016 r. wszyscy uczniowie klas 
szóstych szkół podstawowych i trzecich 
gimnazjów na terenie naszej gminy mają 
możliwość uczestniczenia w dodatko-
wych zajęciach z matematyki w wymia-
rze jednej godziny tygodniowo.

Głównym celem tych zajęć jest zdobywa-
nie przez uczniów wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do lepszego przygotowania 
do sprawdzianu w klasach szóstych szkół 
podstawowych i egzaminu klas trzecich 
gimnazjów.

Zajęcia z matematyki to kolejny krok, 
który podejmuje samorząd w celu wspar-
cia dzieci i młodzieży w procesie edu-
kacji, a tym samym ich lepszego startu  
w przyszłość.

/źródło: UG/
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Kalejdoskop zdarzeń

Bagandou to licząca 4 tys. Pigmejów wio-
ska położona na południu tego kraju, ukryta  
w tropikalnej dżungli. Biedni i odrzucani na-
wet przez innych Afrykańczyków ludzie, ży-
jący z tego, co znajdą w dżungli, stali się 
główną troską misjonarzy.
Szpital funkcjonuje tam od 2004 roku i obec-
nie ma 50 łóżek. Zatrudnionych jest tu 15 
Afrykańczyków, z których tylko dwoje posia-
da odpowiednie przygotowanie medyczne, 
a reszta uczy się tego zawodu przy łóżkach 
chorego. Ponadto są tu dwie lekarki i labo-
rantka z Polski. Główną bolączką tamtejszej 
ludności jest malaria, pasożyty oraz niedoży-
wienie dzieci z powodu niskobiałkowej die-
ty. Od początku istnienia po dzisiejszy dzień 
szpital jest wspierany przez ofiary diecezji 
tarnowskiej, płynące z funduszu tworzone-
go przez kolędników misyjnych.
Ponieważ ciągle miejsce to wymaga nakła-
dów finansowych na jego działalność, Koło 
Misyjne i Szkolne Koło Caritas z Pogórskiej 
Woli przed wyjazdem na misje p. Magdale-
ny Iwan kwestowało 10 i 17 stycznia po każ-
dym nabożeństwie przy kościele w Pogór-
skiej Woli i zbierało datki na zakup środków 
opatrunkowych i leków. Cieszymy się, bo 
serca naszych parafian są kolejny raz szero-
ko otwarte dla ludzi, którzy potrzebują od 
nas pomocy. Do zbiórki włączyła się również 
miejscowa Caritas.

W czasie Mszy Św. szóstego stycznia w ko-
ściele w Szynwałdzie w czasie nabożeństwa 
ks. biskup St. Salaterski wręczył p. Iwan krzyż 
misyjny. W tym podniosłym momencie to-
warzyszyli p. Iwan nie tylko najbliżsi, para-
fianie, ale także p. dyrektor szkoły Regina 
Kiwior, przedstawiciele nauczycieli naszej 
szkoły oraz uczniowie klasy VI a, której jest 
wychowawcą i ich rodzice. 

Pani Magdalena Iwan przed feriami przybyła 
do szkoły, aby pożegnać się przed wyjazdem 
z uczniami, gronem pedagogicznym oraz jej 
wszystkimi pracownikami. Było to bardzo 
wzruszające spotkanie. Oklaskom, które były 
wyrazem dumy, radości i wielkiego wzru-
szenia nie było końca. W czasie wspólnego 
apelu szkolnego dyrektor szkoły p. Regina  
Kiwior wręczyła p. M. Iwan zebrane fundu-
sze, co sprawiło jej wielką radość, gdyż wła-
śnie przed samym spotkaniem otrzymała te-
lefon z prośbą o zakup probiotyków do szpi-
tala w Bagandou. 

Jesteśmy bardzo dumni, że pracownik na-
szej szkoły obrał tak trudną, pełną wyrze-
czeń, a zarazem szlachetną drogę życia. Ży-
czymy z całego serca p. Magdalenie Iwan 
zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz zapew-
niamy o naszej pamięci. 

Agnieszka Przyszlak - Kubicz

W ostatnim dniu nauki przed świętami 
Bożego Narodzenia uczniowie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej 
Woli otrzymali niezwykły prezent. 

Społeczność szkolna zebrała się w holu, by 
obejrzeć fragment meczu piłki nożnej Polska-
Gibraltar z 7 września 2015 r. i pamiętny gol 

pierwszego z zawodników rezerwowych 
wprowadzonych przez trenera na mura-
wę, absolwenta tej szkoły, Bartosza Kapust-
ki. Uczniowie nie spodziewali się, iż ta miła 
chwila zwiastuje tak wielką niespodzian-
kę, jaką było pojawienie się… Bartosza  
Kapustki!

BARTOSZ 
KAPUSTKA 

NA SPOTKANIU 
Z UCZNIAMI 

W POGÓRSKIEJ WOLI

WYJAZD NA MISJE 
DO BAGANDOU W RCA

W połowie stycznia po rocznym przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej, na mi-
sje do Republiki Środkowoafrykańskiej wyjechała nauczycielka ze szkoły w Pogór-
skiej Woli p. Magdalena Iwan. Po przyjeździe rozpoczęła posługę misyjną w szpita-
lu w Bagandou, oddalonym od stolicy państwa o 160 km. Będzie tam zajmowała się 
sprawami administracyjnymi i zarządzaniem tej placówki. 

fot. Piotr Zięba
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Celem projektu jest budowanie świadomo-
ści ekologicznej dzieci i młodzieży, wdraża-
nie do pogłębiania wiedzy i kształtowania 
aktywnej po-
stawy oraz kul-
tury ekologicz-
nej i prozdro-
wotnej, a tak-
że wrażliwości 
na piękno śro-
dowiska natu-
ralnego. Reali-
zację projek-
tu rozpoczęli-
śmy w stycz-
niu 2016 roku, 
a jego zakoń-
czenie zapla-
nowaliśmy na 
kwiecień bie-
żącego roku. 
U c z n i o w i e 
wzięli udział  
w licznych kon-
kursach i pod-
jęli się szere-
gu działań pro-
ekologicznych. Przeprowadzono m.in. tzw. 
„Ekologiczny pięciobój”, w skład którego 
wchodziły następujące konkursy: konkurs 
plastyczny pt. „Fauna i flora gminy Skrzy-
szów”, konkurs wiedzy ekologicznej, kon-
kurs na hasło ekologiczne umiejscowione na 
kotylionie, konkurs na torbę ekologiczną na 
prezenty wykonaną z materiałów do recy-
klingu. Uczniowie redagowali też rozpraw-
ki na temat:  „Czy Papież Polak – Jan Paweł II 
kochał przyrodę polską?”
Nasze działania mają za zadanie pomóc 
młodym ludziom odpowiedzieć sobie na 
pytanie: ekologia to moda czy konieczność? 
W tym celu uczniowie gimnazjum przygo-
towali i przeprowadzili szereg wywiadów  
z osobami, które swoją wiedzą na ten temat 
pragnęli podzielić się z miłośnikami przyro-
dy. A byli to: Wójt gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior, dyrektor szkoły Robert Wadycki oraz 
ks. wikariusz Paweł Knap, którym składa-
my serdeczne podziękowanie za udzielenie 
wywiadów. Zorganizowano też spotkania  

z pasjonatami ekologii w swoim środowi-
sku, np. Ambasadorem Podkowca Małego, 
panem Piotrem Firlejem, który swój wykład 

poświęcił for-
mom ochrony 
tego gatunku 
nietoperzy. Na-
stępnie ucznio-
wie spotkali 
się z przedsta-
wicielami kół 
pszczelarskich 
z naszego tere-
nu: Prezesem 
Koła Pszczelar-
skiego w Skrzy-
szowie panem 
Mieczysławem 
S m a g a c ze m , 
Tomaszem Ła-
będziem oraz 
Januszem Kor-
nasiem i Roma-
nem Janasem. 
Na temat form 
ochrony przy-
rody opowie-

działa na spotkaniu z uczniami gimnazjum 
przedstawicielka Parków Krajobrazowych 
Małopolski p. mgr Patrycja Łabuz-Walczak.
Kolejnym działaniem był udział uczniów  
w ekologicznym projekcie kuratoryjnym 
Eko- szkoła. Młodzież wielokrotnie pokazała, 
w jaki sposób dba o środowisko naturalne 
swojej okolicy. Od kilku lat zbieramy zuży-
te baterie, plastikowe zakrętki, telefony ko-
mórkowe.  W ramach akcji Eko-kino ogląda-
my filmy o tematyce ekologicznej. Projektu-
jemy kącik zielarski, tworzymy ciekawe pre-
zentacje multimedialne z naszych działań, 
które promujemy w szkolnej gazetce Gim-
nazjadek, na stronach internetowych szkoły 
oraz profilu szkoły na Facebooku. Uczestni-
czymy w wycieczkach interdyscyplinarnych 
np. do stacji uzdatniania wody w Zbylitow-
skiej Górze, do Lasku Tuchowskiego, tam po-
znajemy przyrodę przemierzając ścieżkę dy-
daktyczną. Dwukrotnie w tym roku ucznio-
wie brali udział w wycieczce do Krakowa.

Kalejdoskop zdarzeń
Początkowo młodzież i dzieci były tak za-
skoczone, że zapanowała cisza, lecz po 
chwili rozległy się gromkie brawa, powital-
ne okrzyki, a następnie wszyscy przywitali 
„naszego kadrowicza”. Bartosz przywitał ze-
branych promiennym uśmiechem i wyraził 
radość z możliwości bycia w swojej dawnej 
szkole.
Opowiedział o tym, jak trudną i pełną wy-
rzeczeń drogę musiał przebyć, by zna-
leźć się tu, gdzie obecnie jest, mówił o pra-
cy w kadrze narodowej, miłym przyjęciu  
w jej szeregach przez starszych piłkarzy 
oraz podkreślał, jak ważna w życiu jest na-
uka oraz samodyscyplina. Wszyscy z wypie-
kami na twarzy słuchali tego skromnego, 
posługującego się nienaganną polszczy-
zną chłopaka, który dla wielu młodych jest 
niekwestionowanym autorytetem. Bartosz 
zaznaczył także po raz kolejny, że wielkim 
wsparciem są dla niego rodzice, jego pierw-
si i najwierniejsi kibice. Każdy z uczestników 
mógł też zadać mu pytanie.
Pani Dyrektor Regina Kiwior, która była po-
mysłodawczynią i organizatorką tego spo-
tkania, zapewniła, że społeczność Pogór-
skiej Woli jest dumna z tego, iż Bartosz Ka-
pustka właśnie z niej się wywodzi. On zaś 
podarował swoją koszulkę i obiecał, że je-
śli tylko będzie miał czas, na pewno jeszcze 
odwiedzi swoich młodych kibiców.
Najgorętszym momentem spotkania był 
czas robienia fotografii i pozyskiwania auto-
grafów od tego niezwykłego gościa. Usta-
wiła się bowiem do niego niekończąca się 
kolejka. Każdy chciał zdobyć podpis swoje-
go idola na kartce, koszulce, a nawet ręce. 
Emocji nie brakowało! Bartosz, mimo tego, 
że niemal nie mógł oddychać z powodu ilo-
ści skupionych wokół niego osób, był rado-
sny i nikomu nie odmawiał wspólnego zdję-
cia.
Do końca zajęć lekcyjnych ta wizyta zdomi-
nowała życie szkolne. Bartosz Kapustka po-
kazał się nie tylko jako znakomity zawodnik, 
który mimo młodego wieku osiągnął już tak 
wiele, ale również jako wspaniały, skromny, 
elokwentny i pełen wdzięku, radosny mło-
dy człowiek.

Agnieszka Przyszlak-Kubicz

GLOBALNIE 
O EKOLOGII

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” to hasło interdyscyplinarnego kuratoryjnego projek-
tu ekologiczno-prozdrowotnego z okazji Dnia Zdrowia i Dnia Ziemi, w którego realiza-
cję włączyli się uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszo-
wie pod kierunkiem p. Marii Wiśniewskiej-Bochenek i we współpracy z nauczycielami 
tutejszej szkoły.

fot. Ewa Sumara
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Gimnazjaliści mieli już okazję skorzystać  
z zajęć i pokazów zorganizowanych w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tar-
nowie, a zachęceni i umotywowani przez 
swych nauczycieli zapragnęli swe zainte-
resowania naukami ścisłymi rozszerzyć na 
Kraków. W efekcie, w lutym grupa uczniów  
z klas: 1A, 1B, 2A, 2B ZSP Nr 1 i G w Szynwał-
dzie wybrała się na wycieczkę naukową do 
Krakowa, by wziąć udział w Pokazach Do-
świadczalnych z Fizyki zorganizowanych na 
jednej z najbardziej prestiżowych uczelni 
technicznych w kraju Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie.

Młodzież miała możliwość uczestniczyć  
w interesujących doświadczeniach, wyko-
nywanych przez prof. dr hab. Janusza Wol-
nego, Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki 
Stosowanej, mających na celu pogłębienie 
wiedzy z zakresu prawa Pascala, Bernoullie-
go i Archimedesa. Uczniowie zapoznali się  
z siłą Magnusa, jednostkami przeliczania 
temperatur. Dowiedzieli się, co oznacza sło-
wo „entropia”, czyli miara nieuporządkowa-

na w układzie, o tym, że im większy niepo-
rządek, tym większa entropia. Największe 
emocje wywołały doświadczenia z ciekłym 
azotem, którego temperatura wynosząca 
-196 st. C pozwoliła odczuć granicę zimna w 
 okolicy temperatury zera krytycznego.  Od-
kryli i udowodnili to dwaj polscy naukowcy 
Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski (oko-
ło 100 lat temu), którzy nie tylko skroplili tlen 
i azot jako pierwsi na świecie, ale też dwu-
tlenek węgla i metanol, a sam K. Olszewski 
skroplił i zestalił argon.

Dzięki tej wyjątkowej lekcji fizyki uczniowie 
dowiedzieli się, jak działa maszyna parowa, 
że z ciepła można uzyskać pracę oraz dlacze-
go nie utoniemy w Morzu Martwym.
Szynwałdzcy gimnazjaliści wrócili z zajęć na 
uczelni pełni wrażeń i chęci wyjazdu na ko-
lejne warsztaty, tym razem dotyczące prą-
du elektrycznego.  Koordynatorem i orga-
nizatorem wyjazdu była p. Agnieszka Chry-
styniak, a opiekę nad uczniami sprawowała  
p. Bogumiła Wróblewska. 

Agnieszka Chrystyniak

Kalejdoskop zdarzeń

W tym roku dzieci i młodzież z naszej 
gminy miały okazję, by w wyjątkowo 
atrakcyjny i różnorodny sposób spędzić 
czas zimowego wypoczynku. Organiza-
torem feryjnych zajęć było Gminne Cen-
trum Kultur i Bibliotek w Skrzyszowie.

Dzieci i młodzież z miejscowości Ładna mo-
gły wziąć udział w zajęciach zorganizowa-
nych w Szkole Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego i kawiarence Florianka. Tutaj 
na uczestników czekały atrakcje w posta-
ci warsztatów z garncarstwa poprowadzo-
nych przez Marię Mikosz. Z kolei Monika Ki-
zior zaprezentowała uczestnikom, jak zdo-
bić przedmioty techniką decoupag’u. Wśród 
pozostałych atrakcji warto wymienić także 
zajęcia plastyczne, teatralne, zabawę w pro-
jektowanie stroju dla pani Zimy, a także gry, 
zabawy i łamigłówki przygotowane przez 
Elżbietę Płanetę.  Dzieci w Ładnej aktyw-
nie spędziły czas biorąc udział w zabawach  
na śniegu i lodowisku.
Z kolei w bibliotece w Łękawicy przygoto-
wano m.in. zabawy z językiem angielskim 
pn. English Disco, które poprowadziła Ane-
ta Zych-Gwizdała, stanowiące doskonałą 
alternatywę dla szkolnych metod naucza-
nia tego języka. W rytmie karnawałowych 
piosenek dzieci tańczyły, śpiewały i powta-
rzały teksty angielskich piosenek. Kolejną 
formą spędzania zimowej laby były zaję-
cia z samoobrony prowadzone przez trene-
ra Łukasza Noska. W czasie czterech feryj-
nych spotkań dzieci poznały najważniejsze 
sposoby zachowania się w sytuacjach za-
grożenia. Z kolei miłośnicy zajęć plastycz-
nych mogli uczestniczyć w tworzeniu  ma-
sek karnawałowych.
Pracownicy Biblioteki w Szynwałdzie przy-
gotowali warsztaty teatralne, których głów-
nym tematem była aktorska praca z tekstem 
na podstawie utworu „Stonoga” Jana Brze-
chwy oraz ćwiczenia wspomagające po-
prawną koordynację ruchową, bardzo waż-
ną w codziennej pracy aktora. Warsztaty po-
prowadził Ireneusz Pastuszak, aktor Teatru 
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Dla miło-
śników sztuki filmowej przygotowano dwa 
seanse popularnych bajek: „Gnomeo i Julia”, 
jako propozycja dla najmłodszych widzów 
i „W głowie się nie mieści”, film adresowany 
dla trochę starszych dzieci. Podobnie jak w 
bibliotece w Łękawicy, odbyły się także zaję-
cia plastyczne, samoobrony z Łukaszem No-
skiem i języka angielskiego (English Disco).

W.S.

W ramach tych wyjazdów zwiedzili ogród 
botaniczny, zoo, Muzeum Przyrodnicze In-
stytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 
oraz wystawę „Max Panck Science Tunnel”, 
prezentującą zagadnienia z dziedziny fizy-
ki, astronomii i biologii. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się też wycieczka do Wro-
cławia, tam uczniowie zwiedzili Afrykana-
rium i słynne wrocławskie zoo. Na co dzień 
pielęgnujemy ukwiecenie szkoły i dbamy  
o dekoracje promujące ekologię. 
Za ogrom pracy na rzecz ochrony środo-
wiska należą się szczególne podziękowa-
nia naszym uczniom, ale działania te nie 
byłyby tak owocne, gdyby nie pomoc na-
uczycieli, którym również należą się sło-
wa uznania. A są to: koordynator: p. Ma-
ria Wiśniewska-Bochenek, p. pedagog Ewa 
Adamska, nauczyciele: Renata Małochleb, 
Klaudia Reiskittel, Romualda Gac, Jarosław 
Horbacewicz.

Robert Wadycki

GIMNAZJALIŚCI 
NA WYKŁADACH W AGH

Zgodnie z priorytetami Małopolskiego Kuratora Oświaty zaplanowanymi na rok 
szkolny 2015/2016 edukacja matematyczno-przyrodnicza w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach winna zająć szczególnie ważne miejsce, aby sprostać wyzwaniom 
szybko rozwijającego się świata. W związku z tym w Zespole Szkoły Podstawowej  
Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie zaplanowano i podjęto wiele działań w tym zakre-
sie. Jednym z nich jest nawiązanie współpracy z ośrodkami akademickimi. 

BIBLIO
FERIE, 
CZYLI FERIE 

Z GMINNYM CENTRUM 
KULTURY I BIBLIOTEK

fot. Agnieszka Chrystyniak



10

Kalejdoskop zdarzeń

Pan Władysław przez kilka lat zbierał po-
trzebne materiały, docierając również do ta-
kich dokumentów, które nigdy wcześniej 
nie były nawet tłumaczone na język polski, 
ani nigdzie drukowane. Opracowanie zosta-
ło więc oparte na wielu rzetelnych i wiary-
godnych dokumentach, materiałach źródło-
wych i archiwalnych. Aby dotrzeć do niektó-
rych z nich pan Tchoń musiał wyjeżdżać rów-
nież za granicę (np. do Lwowa). W ten spo-
sób powstała monografia tej miejscowości 
rozpoczynająca się od czasów kształtowania 
się rzeźby tego terenu, następnie sięgają-
ca czasów pierwszej wzmianki o Pogórskiej 
Woli, poprzez kolejne wieki, wpisane w burz-
liwe dzieje naszego kraju, aż po czasy współ-
czesne - dzisiejsze.

Spotkanie autorskie rozpoczęło się od wy-
stępu muzycznego połączonego tematycz-
nie z rocznicą wprowadzenia stanu wojen-
nego, którego 34 rocznica przypadała wła-
śnie w tym dniu. Gospodarzami spotka-
nia byli: p. wójt Marcin Kiwior oraz dyrek-
tor szkoły p. Regina Kiwior. W uroczysto-
ści wzięli udział licznie zgromadzeni goście 
z Pogórskiej Woli, a także osoby, które kie-
dyś tu mieszkały, pracowały lub mają tu ro-
dziny. Swoją obecnością spotkanie uświet-
nili pan dr Jan Hebda, były Kurator Oświaty  
i Wychowania w Tarnowie, recenzent książki, 
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarno-
wie ks. Stanisław Tokarski, przewodniczący 
Rady Gminy Czesław Boruch, radny sołectwa 
Łękawica Tomasz Bień, radni Pogórskiej Woli, 
ks. Dziekan Jerzy Borczewski, sołtysi z naszej 
gminy, nauczyciele obecnie pracujący i eme-
ryci oraz  pracownicy tutejszej szkoły i przed-
szkola, miejscowej Caritas, Akcji Katolickiej, 
rady sołeckiej, parafialnej, wszystkich insty-
tucji społeczno-kulturalnych tej miejscowo-
ści oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Wszyscy zabierający głos goście wypowia-
dali się bardzo ciepło na temat książki pod-
kreślając jej rzetelność, wiarygodność i bar-
dzo interesujący i przystępny język opisu. 
Natomiast sam autor w niezwykle zajmują-
cy sposób opowiadał o kulisach powstania 
tego opracowania, przedstawił jego zawar-
tość, dziękując przy okazji wszystkim, którzy 

pomogli mu w powstaniu tego dzieła. 
Podczas spotkania miało także miejsce czy-
tanie fragmentów książki. Spotkanie autor-
skie było wzbogacone oprawą muzyczną, 
którą przygotowali uczniowie i absolwen-
ci pod kierunkiem p. Anety Mikuś, projekcją 
multimedialną o charakterze historyczno-
patriotycznym oraz pokazem slajdów zdjęć, 
map, wykazów, rycin fotografii i fotokopii 
znajdujących się w książce, przygotowanym 
przez p. E. Sumarę i p. M. Maconia. Obecni 
mogli także obejrzeć specjalnie przygoto-
waną wystawę zdjęć z książki oraz dekora-
cje, które przygotowała p. M. Kwaśniak. 
Uroczystość ta była także okazją do podsu-
mowani Konkursu Wiedzy o Pogórskiej Woli, 
który przygotowała i przeprowadziła pani  
A. Przyszlak-Kubicz. W konkursie wzięło 
udział prawie 50 uczniów, a nagrody, któ-
rymi były książki autorstwa Pana Władysła-
wa Tchonia, dla wszystkich uczestników za-
sponsorował  pan wójt.
W trakcie spotkania obecni mogli podzi-
wiać piękne występy taneczne uczniów 
szkoły Katarzyny Różyckiej i Adriana Ka-
sprzyka oraz Klaudii Kawy i Jakuba Srebro, 
absolwenta tutejszej szkoły, zdobywców 
wielu nagród i wyróżnień w występach o 
zasięgu ogólnopolskim.
Po spotkaniu można było zakupić książkę, 
zdobyć autograf oraz podzielić się wraże-
niami na jej temat przy pysznym ciastku i 
herbatce.

Agnieszka Przyszlak-Kubicz

W lutym 2016 r. rozpoczęły się warszta-
ty teatralne organizowane przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie. W warsztatach uczestniczą dzieci ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Spotkania na zajęciach teatralnych to nie 
tylko dwie godziny spędzenia wolnego cza-
su. To doświadczanie i rozumienie świa-
ta muzyki, plastyki, słowa, gestów, a przez 
to wszystko możliwość zrozumienia siebie 
oraz drugiego człowieka. To nie tylko roz-
wijanie świata wyobraźni i marzeń, ale też 
tego rzeczywistego, z którym młodzież ma 
do czynienia każdego dnia.  
Dom, szkoła, rodzina, przyjaciele, obowiązki 
to nic innego, jak otaczająca nas rzeczywi-
stość, którą powinniśmy i możemy kształto-
wać. Jednym z takich narzędzi jest właśnie 
teatr, który pozwala zdobywać i czerpać  
z niekończących się źródeł życia siłę i wie-
dzę, niekoniecznie eksperymentując na 
własnej egzystencji. Teatr jest po prostu od-
biciem rzeczywistości. Niech odkrywanie 
świata będzie nie tylko obowiązkiem, ale  
i przyjemnością. To my dorośli odpowiada-
my za kształtowanie młodzieży, która tak 
naprawdę nie należy do rodziców, tylko jest 
wspólnie wychowywana dla świata.
             Arkadiusz Boryczka 

ROZMOWY O KSIĄŻCE 
„KARTY Z DZIEJÓW POGÓRSKIEJ WOLI”

WARSZTATY 
TEATRALNE

W zespole szkół w Pogórskiej Woli 13 grudnia 2015 r. miała miejsce podniosła uroczy-
stość, która była świętem dla całej lokalnej społeczności. W tym dniu odbyło się spo-
tkanie autorskie z Panem Władysławem Tchoniem, autorem książki „Karty z dziejów 
Pogórskiej Woli”.

Kochani uczniowie, 
rodzice i nauczyciele!

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy 
do uczestniczenia w warsztatach te-
atralnych, które odbywają się we wtorki  
i czwartki od godz. 15.30 do 17.30 w Ze-
spole Szkół w Skrzyszowie. Możemy Ci 
pomóc w odkryciu własnych zdolności, 
uczuć, myśli, powołania. Świat to nie tyl-
ko obowiązek, ale też i szansa. 
                       

fot. Arkadiusz Boryczka
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Nawet Boże Narodzenie bez Zmartwychwsta-
nia, czyli ostatecznego zwycięstwa Chrystusa 
nad śmiercią nie miałoby żadnego sensu. Wy-
darzeniom, które są przeżywane we wspólno-
cie kościelnej towarzyszą symbole, w które ob-
fituje religia chrześcijańska. Właściwie cała li-
turgia to język symboli i dlatego skupiamy się 
na liturgicznym przeżywaniu tych świąt.
Cały Wielki Post niesie ze sobą głęboką sym-
bolikę, ale największy wymiar ma symbolika 
związana z Wielkim Tygodniem. W Niedzie-
lę Palmową przeżywamy wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy i jego uroczyste powitanie przez 
mieszkańców gałązkami palmowymi. Chry-
stus wjeżdżał do miasta na osiołku, co jest rów-
nież nawiązaniem do króla Dawida, który obej-
mując władzę w Jerozolimie wjechał do miasta 
na osiołku. Chrystus zostaje wtedy przedsta-
wiony, jako król, ale ludzie tak naprawdę nie 
poznali w nim prawdziwego króla, bo widzieli 
w Jezusie władcę politycznego, który ma uwol-
nić naród izraelski od niewoli rzymskiej (Izrael 
w tamtym czasie był pod okupacją Rzymian). 
Tymczasem Jezus zapowiadał siebie, jako Me-
sjasza, który uwolni ludzi od niewoli grzechu. 
Również my chrześcijanie przychodzimy do 
kościoła w ostatnią niedzielę przed Wielkano-
cą z palmami. Z tą różnicą, że my patrzymy na 
Jezusa z innej perspektywy, patrzymy na Boga 
- człowieka, który ma być królem naszych serc i 
przynieść nam wolność duchową, ma nas wy-
zwolić z niewoli zła, szatana i grzechu. 
Właśnie w Wielki Tydzień w Kościele przeżywa-
ne są wydarzenia związane z męką, śmiercią  
i zmartwychwstaniem Jezusa, po to, aby wra-
cać do treści wiary. Żydzi w tamtym czasie spo-
dziewali się, że Jezus da im wolność zewnętrz-
ną, a tymczasem Jezus daje im wolność we-
wnętrzną. Dzisiaj próbuje się skomercjalizo-
wać święta, zastąpić je tym, co jest zewnętrz-
ne, np. stroikami, kolorowymi barankami i 
całą folklorystyczną otoczką, związaną także 
z zakupowym szaleństwem. Tymczasem, jako 
chrześcijanie powinniśmy zwracać uwagę na 
to, co jest wewnętrzne. 
Warto skupić się na tych symbolach, które  
w czasie świąt są dość mocno akcentowane. 
Jednym z najważniejszych symboli jest pas-
chał, czyli świeca, którą stawiamy przy ołta-
rzu, jako symbol przejścia (z gr. pascha - przej-
ście). Światło tej świecy jest symbolem zmar-
twychwstania, dlatego, że zostało ono stwier-
dzone o świcie, kiedy zauważono, że Chrystusa 
nie ma w grobie. Po ciemności nocy przyszedł 
poranek zmartwychwstania, który przyniósł 

jasność, światło. Chrystus 
jest właśnie tą światłością, 
która rozprasza ciemność. 
Warto zwrócić uwagę na 
samą genezę tego sym-
bolu, który jest związany  
z paschą starotestamental-
ną, będącą nawiązaniem 
do niewoli egipskiej, kiedy 
Żydzi znajdowali się, jako 
niewolnicy w Egipcie i zo-
stali w cudowny sposób 
wyzwoleni z niewoli. Wte-
dy, w noc poprzedzającą 
wyjście z niewoli egipskiej, 
kiedy miała ich ocalić krew 
baranka spożywali wiecze-
rzę paschalną, jedli baranka, a jego krwią zna-
czyli drzwi, aby nie wszedł anioł śmierci. Na pa-
miątkę tego wydarzenia Żydzi, co roku przygo-
towywali wieczerzę paschalną. Jezus, kiedy za-
siadł z uczniami do wieczerzy pokazał tym sa-
mym, że teraz nie jest potrzebny baranek, bo 
teraz to on jest barankiem Bożym, a jego krew 
będzie teraz czymś, co wybawi człowieka od 
śmierci. Warto podkreślić tutaj znaczenie ca-
łej liturgii Wielkiego Tygodnia, bo należy pa-
miętać, że każdy gest kapłana i wszystko, co 
się wtedy odbywa nie jest przypadkowe i ma 
swoje głębokie znaczenie symboliczne.
W Wielki Czwartek jest liturgia wieczerzy pań-
skiej. To pamiątka wieczerzy Chrystusa z Apo-
stołami i ustanowienia Eucharystii. 
Z kolei Wielki Piątek to dzień, w którym kościół 
nie sprawuje mszy świętej, odbywa się tylko li-
turgia brewiarzowa, czytana przez kapłanów, 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz liturgia 
Męki Pańskiej, ale to nie jest eucharystia, po-
nieważ nie występuje w niej moment konse-
kracji. W ten dzień zaakcentowana jest ofiara 
krzyżowa. 
Natomiast Wielka Sobota to dzień, w któ-
rym kościół milczy, jedynym akcentem litur-
gicznym jest poświecenie pokarmów i litur-
gia brewiarzowa (godzin), wtedy po zapad-
nięciu zmroku, symbolicznie zaczynamy nowy 
dzień, czyli niedzielę (według kalendarza ży-
dowskiego). W kościele obchodzimy to w ten 
sposób, że najpierw gasną wszystkie światła, 
a później, po wejściu kapłana do kościoła lu-
dzie zapalają świece, rozpraszając w ten spo-
sób mrok, następnie słuchamy siedmiu czy-
tań, które przygotowują nas do tego, że grób 
Chrystusa stanie się pusty. Tak samo jak daw-
niej czytając Pismo Święte i modląc się oczeki-

wano na najważniejsze wydarzenia, tak samo 
my chrześcijanie na pamiątkę tego, wsłuchuje-
my się w czytania ukazujące całą historię zba-
wienia: od stworzenia świata, poprzez niewo-
lę egipską, wyprowadzenie z niewoli egipskiej 
i zapowiedź Chrystusa, który jest Mesjaszem.  
Po tych zapowiedziach ze Starego Testamen-
tu od hymnu „Chwała na wysokości Bogu” roz-
poczyna się sprawowanie Eucharystii. Gasimy 
wtedy świece, bo cieszymy się już Zmartwych-
wstaniem, które wnosi w nasze życie nowe 
Światło, jaśniejsze niż to, które dają świece. 
Liturgia Wigilii Paschalnej powinna rozpocząć 
się w Wielką Sobotę wieczorem, po zmroku  
i zakończyć procesją Rezurekcyjną. Wydarze-
nia z polskiej historii sprawiły, że lituria odby-
wała się rano, ze względu na godzinę policyj-
ną, która zabraniała odbywania takich wyda-
rzeń w porze nocnej, również odległość miesz-
kańców do Kościoła sprawiała, że procesję 
przenoszono na rano. Jednak to właśnie pora 
wieczorna ma najgłębszy wymiar symboliczny 
dla tych wydarzeń. Kościół pierwszych wieków 
czuwał całą noc i o świcie wyruszał w proce-
sję Rezurekcyjną. Tu ważnym elementem jest 
łączność procesji z wigilią Paschalną, która jest 
najważniejszą wigilią w całym roku liturgicz-
nym. Procesja rezurekcyjna ma na celu uka-
zanie radości chrześcijan z tego, że Chrystu-
sa nie ma w grobie, włączamy również dzwo-
ny, aby szczególnie to zaakcentować, idziemy  
i głosimy wszystkim, że Chrystus Żyje; umarł, 
ale powrócił do Życia. Wielka Niedziela jest 
więc dniem radości i poprzez Zmartwychwsta-
nie Chrystusa daje nam nadzieję na to, że na-
stąpi także nasze zmartwychwstanie.

ks. Grzegorz Sroka, wikariusz w parafii 
pw. Matki Bożej Szkaplerznej 

w Szynwałdzie

Kultura

Główną ideą Świąt Wielkanocnych są wydarzenia Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. I w zasadzie to Zmartwychwstanie na-
daje sens tym wcześniejszym, bo sama Męka i Śmierć nie miałaby żad-
nego sensu, gdyby nie perspektywa Zmartwychwstania. Przez cały 
Wielki Post przeżywamy mękę i śmierć Chrystusa, a centralnym wyda-
rzeniem są fakty związane z samym zmartwychwstaniem, co stanowi 
główne źródło wiary chrześcijańskiej. 
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Jury w składzie:
Tadeusz Koniarz – fotoreporter, filmowiec, 
pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej 
przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich – 
przewodniczący
Jan Gomoła – fotografik, instruktor fotografii 
kat. S, członek honorowy Tarnowskiego  
Towarzystwa Fotograficznego
Marta Garcia-Darowska – artystka - Sorbona, 
Wyższa Szkoła Luwru, członek ICOM  
(International Council of Museums), Centre  
de Ressources Photographie - Francja
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria  I
I miejsce:
WOJCIECH KRZYŚKÓW - PIEŚNI 
CHASYDÓW
I I  miejsce:
KAMILA WICIŃSKA - MROCZNY SEKRET 
I I I  miejsce:
MARTA JABŁOŃS KA - RADOŚĆ
Wyróżnienia:
ADAM SOBIESZEK - SKAZANI NA...
KACPER RACZEK - SZOK
WOJCIECH PROCYK - PROMIENIE
Kategoria II
I miejsce:
IZABELA MORDAWSKA - LOST
I I  miejsce: 
MATEUSZ MAZUR - 60 LAT RÓŻNICY 
I I I  miejsce: 
JUSTYNA KUKLEWICZ - MACIEK
Wyróżnienia:
URSZULA SOBIESZEK - BABCIA Z WNUCZKĄ 
ZA TORSAMI
TOMASZ SOBCZAK - STRACH
LECH IWIŃSKI - UPŁYWA ŻYCIE
ANNA POMYKALSKA - KASIA I MIKO /
PO LATACH
PAULINA GRZENKOWICZ - GRA POZORÓW
Wernisaż wystawy odbędzie się 20 marca 2016 
r. o godz.17.00 w foyer  Tarnowskiego Teatru 
im. Ludwika Solskiego ul. Mickiewicza 4 

Autor z y w ystaw y :
I  k ategoria
WOJCIECH KRZYŚKÓW - PIEŚNI CHASYDÓW, 
MODLITWA CHASYDÓW
KAMILA WICIŃSKA - TĘSKNOTA, MROCZNY 
SEKRET
WOJCIECH PROCYK - SZTALUGA, PROMIENIE
WERONIKA WOJTOWICZ - OBLICZA 
EMI PLAPIS - POD PARASOLEM 
KACPER RACZEK - ZDZIWIENIE
KLAUDIA WOJCIK - DZIUBEK
MARTA JABŁOŃSKA - RADOŚĆ, MILCZENIE
ADAM SOBIESZEK - SKAZANI NA... 
AGATA KOMOROWSKA - MASKA
WIKTOR TALEWSKI - OKNO NA ŚWIAT
II kategoria
IZABELA MORDAWSKA - OBLIVION, LOST
MATEUSZ MAZUR - KOWAL, 60 LAT RÓŻNICY
JUSTYNA KUKLEWICZ - MACIEK, MAGDA
URSZULA SOBIESZEK - BABCIA Z WNUCZKĄ 
ZA TORSAMI
TOMASZ SOBCZAK - STRACH, WIĘŹ
LECH IWIŃSKI - UPŁYWA ŻYCIE, OWIES, KOTEK
ANNA POMYKALSKA - KASIA I MIKO /
PO LATACH
PAULINA GRZENKOWICZ - GRA POZORÓW, 
OPĘTANIE
MARIOLA KAPUŚCIOK - BEZ TWARZY
MARCELINA ROJKOWSKA - OLA
ANETA WÓJCIK - SIOSTRY-MIŁOŚĆ, 
OCZEKIWANIE
PIOTR WAŚ - ADRIAN - MÓJ SYN 
ANNA WIETECHA - OJCIEC I SYN
MAŁGORZATA BAZYLEWICZ - UCHWYCIĆ 
EMOCJE
MAKS AMANOWICZ - KRZYK 
JERZY BEDNARSKI - ZIMNO
MONIKA JAKIMIUK - ZAKRĘCONA
RÓŻA SZEREMENT - 25 LAT PO ŚLUBIE
TOMASZ OKONIEWSKI - ZBYSZEK,OLEK
PAWEŁ MALARCZYK - HOPE
MAGDALENA ŚWIERCZEK - JUSTYNA, IMAGE
ZUZANNA LEWANDOWSKA - PRYZMATYK
KALINA CISZEWSKA - 1.jpg
PIOTR PAŹDZIOCH - 3.jpg
JAKUB OCHNIO - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

WYNIKI 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO „TWARZE”

Zakończył się VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „TWARZE” organizowany przez 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Na konkurs nadesłano 557 prac 
prezentowanych w dwóch kategoriach wiekowych przez 113 autorów.

fot. Izabela Mordawska  „Lost”
fot. Mateusz Mazur
„60 lat różnicy”

fot. Justyna Kukiewicz
„Maciek”

fot. Lech  Iwiński 
„Upływa życie”

fot. Marta jabłońska
„Radość”

fot. Kamila Wićińska
„Mroczny sekret”

fot. Wojciech Krzyśków
„Pieśni chasydów”
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Po rocznej przerwie Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie wzno-
wiło organizowany już po raz siódmy 
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, 
tym razem powracając do tematu, który 
w 2010 wzbudził duże zainteresowanie 
uczestników, zarówno tych młodszych, 
w kategorii do 16 lat, jak i starszych,  
w kategorii dorosłych. 

„Twarze”, bo taki właśnie jest wątek tegorocz-
nej edycji, zainspirowały 113 autorów, którzy 
nadesłali 557 prac. Temat nęcący, który z po-
zoru mógłby wydawać się łatwy i oczywisty. 
Szczególnie w obecnej epoce, w której selfie 
stało się normą, a niezliczone, najczęściej po-
wierzchownie szczęśliwe, wizerunki rodziny 
i przyjaciół, wypełniają portale społeczno-
ściowe. Na co dzień, twarze towarzyszą nam 
zawsze i wszędzie, twarze, które lubimy i te, 
których się obawiamy. Rano budzą nas twa-
rze bliskie, ciepłe, ufne. W drodze do pracy, w 
autobusie, na zakupach, napotykamy inne, 
obce, nie zawsze przychylne, czasem za-
gadkowe, ukryte za nieprzeniknioną maską 
obojętności, ładne lub brzydkie, choć pięk-
no i uroda to pojęcia subiektywne. W życiu 
łatwiej przekonać się, że pierwsze wrażenie 
jest względne. W przestrzeni czasowej mo-
żemy poznać osobę poprzez kontakt, usły-
szeć głos, śledzić gesty, spojrzenie, zmienia-
jącą się mimikę. Jak dokonać tego poprzez 
fotografię? Jak w ułamku sekundy uchwy-
cić niewidzialne i zatrzymać w obrazie to, co 
stanowi istotę, głębię każdego człowieka?  
W tej umiejętności kryje się tajemnica uda-
nego portretu. Może być on wynikiem dłu-
gotrwałej pracy przygotowawczej z mode-
lem, ale może też być dziełem chwili niezwy-
kłej, w której operuje ta wymarzona przez 
wszystkich fotografów magia.
Wśród uczestników, którzy nadesłali swoje 
prace na konkurs, wielu uległo złudzeniu, że 
twarz to tylko zewnętrzna, fizyczna otoczka 
fotografowanej osoby lub grupy ludzi. Ana-
lizując zdjęcie po zdjęciu, jury postanowiło 
wyłonić autorów, którzy temat potraktowa-
li szerzej wzbogacając go podejściem kre-
atywnym lub nawiązując do własnych sko-
jarzeń i przemyśleń. Wśród nagrodzonych  
i wyróżnionych znalazły się zdjęcia, w któ-
rych twarz lub twarze stały się okazją do 
opowiedzenia historii zaczerpniętej z życia 
portretowanych lub pretekstem do stwo-
rzenia fabuły pobudzającej wyobraźnię od-
biorcy. Nie jest dziełem przypadku, że naj-
ciekawsze prace zaprezentowały swoją war-
tość także pod względem technicznym i es-
tetycznym. Poprzez niebanalną, intrygującą 
scenografię popartą harmonią barw, auto-
rom udało się nie tylko przyciągnąć uwagę 
widza, ale również przekazać nastrój i zainte-
resować tym, co niewidzialne.

Marta Garcia-Darowska

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 

FOTOGRAFICZNY „TWARZE”

Moja szkatułka to projekt, którego pomy-
słodawcą jest gitarzysta, aranżer, kompo-
zytor, a także pedagog Arkadiusz Boryczka. 
Projekt obejmuje koncert, który za każdym 
razem jest rozpoczynany przez Arkadiusza 
Boryczkę słowami: „Przed Państwem „Moja 
szkatułka”, z której będziemy wyciągać dla 
Państwa coraz lepsze kompozycje”. Kon-
cert ten jest pełen pasji, radości i wzru-
szeń. Zaskakuje przede wszystkim ekspre-
sją akustycznego brzmienia utworów zna-
nych i mniej znanych. Miłośnicy dźwię-
ków gitary akustycznej, skrzypiec, kontra-
basu czy cajonu i ciepłego męskiego głosu  
z pewnością zachwycą się „Moją szkatuł-
ką”. Pomysł stworzenia zespołu narodził 
się kilka lat temu w krakowskim kabarecie  

„Piwnica pod Baranami”, kiedy Arek Bo-
ryczka spotkał Joannę Giemzowską - Pilch, 
utalentowaną skrzypaczkę, która współ-
pracowała przez długi czas z Markiem Gre-
chutą w zespole „Anawa”. Arek Borycz-
ka zaprosił do współpracy nie tylko Joan-
nę Giemzowską - Pilch, ale również innych 
profesjonalnych muzyków: Adama Tadla, 
kontrabasistę oraz Sylwestra Malinowskie-
go czarującego instrumentami perkusyj-
nymi. Całość dopełnia swym pięknym gło-
sem Oskar Hudyka, który podczas koncer-
tu śpiewa doskonałe poetyckie teksty. 

Koncert odbędzie się 7 maja o godz. 19.30 
w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.
       AB

KONCERT ZESPOŁU 
„Moja szkatułka”

Z okazji Święta Bibliotek, przypadającego na dzień siódmy maja Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie przygotowało specjalne wydarzenie, koncert  
poezji śpiewanej zepołu  „Moja szkatułka”.

fot. Stanisław Kusiak

fot. Urszula Sobieszek
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Kto czytał wcześniej książki Cejrowskiego 
ten wie, jak różnorodnie umie on ukazać kul-
turę i obyczaje danej społeczności, do któ-
rej aktualnie podróżuje. Niesamowite jest to, 
jak potrafi zaobserwować codzienne zwy-
czaje ludzi. Swoim reporterskim okiem do-
strzega nawet najdrobniejsze detale. 
Chatka na prerii, w której zamieszkuje, po-
łożona jest w odległości wielu kilometrów  
od miasta. Wobec tego bohater musi radzić 
sobie najlepiej jak umie w warunkach raczej 
mało cywilizowanych. Często zmuszony jest 
pokonać znaczną odległość, żeby zaopa-
trzyć się w podstawowe rzeczy, takie jak np. 
jedzenie, czy wodę. Nierzadko odwiedzają 
go także dzikie zwierzęta. 
Wojciech Cejrowski daje także wyraz po-
chwały dla amerykańskiego stylu życia. Po-
doba mu się np. to, jaki stosunek do pracy 
mają Amerykanie. W kulturze europejskiej 
brak pracy oznacza lenistwo, a dla Amery-
kanów to po prostu czas odpoczynku i mo-
ment, w którym mogą swobodnie oddać się 
swoim myślom i przyjemnościom bez wy-
rzutów sumienia, że tracą czas. 
Właściwie wszystko, co opisuje Cejrowski, 
budzi zaskoczenie i otwiera przed czytel-
nikiem zupełnie nowe spojrzenie na tam-
tejszą kulturę. Fascynuje chociażby tamtej-
sza kuchnia z niezwykłą zupą gumbo, której 
skład może budzić zastrzeżenia nawet u naj-
mniej wybrednego człowieka. 
Wyspa na prerii to miejsce zarówno metafo-
ryczne, jak i prawdziwe. Preria i życie w ta-
kim specyficznym środowisku zadziwiają 
nawet tych, którzy dobrze znają Amerykę. 
Dla niektórych życie na amerykańskiej pro-
wincji przedstawione w książce Cejrowskie-
go wydaje się być tylko przygodową opo-
wiastką. Czasami trudno sobie wyobrazić, że 
w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na odle-
głej prowincji, panują tak prymitywne wa-
runki życiowe. Wojciech Cejrowski i jego 
sposób postrzegania rzeczywistości oferuje 
czytelnikowi niezwykle cenne spojrzenie na 
daną kulturę. Jak ktoś kiedyś określił, kto nie 
zna tego podróżnika, po prostu przegapił 
coś w swoim życiu. Warto razem z autorem 

przenieść się w niesamowity świat amery-
kańskiej prerii. Urzekający jest sam niezwy-
kle zabawny i poruszający język. Cejrowski 
to niewątpliwie świetny dziennikarz i pisarz. 
Sięgając po jego książki można mieć pew-
ność, że otrzymamy coś wartościowego. To, 
co w jego prozie jest najważniejsze, to pasja, 
z jaką opisuje swoje podróżnicze wyprawy 
do nieznanych miejsc.
Poza samym barwnym językiem, trudno nie 
zwrócić także uwagi na wizualną stronę tej 
książki, która podkreśla niezwykle wyczulo-
ny zmysł estetyczny autora. Na uwagę zasłu-
gują dołączone do książki mapy, pomysłowa 
stylizacja każdej strony oraz licznie występu-
jące onomatopeje, np. opis kapiącego desz-
czu odpowiednio zaakcentowany w ukła-
dzie tekstu. Oczywiście piękne są również 
same zdjęcia i niezwykle błyskotliwe przypi-
sy odautorskie.                  

Weronika Siemek
Wojciech Cejrowski

Wyspa na prerii
Wydawnictwo Bernardinum, 2014

KULTURALNY 
MISZMASZ
 
CZYLI 
NASZE REKOMENDACJE

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 
NASZYCH RECENZJI. 
W TYM NUMERZE 
PODPOWIADAMY, 
PO JAKIE KSIĄŻKI I FILMY 
WARTO SIĘGNĄĆ. 

OBEJRZYJMY

Papusza

Papusza (Lalka) to imię pierwszej cygańskiej 
poetki Bronisławy Wajs. Film mówi o historii 
dziewczyny odrzuconej przez swoje środo-
wisko. Jej czyny, uznane za zdradę, zostały 
potępione nawet przez jej własnego męża. 
Wiersze, które napisała, zostały jednak do-
cenione przez starego przyjaciela Jerzego  
Ficowskiego. To on umieścił utwory Papu-
szy w swojej książce o życiu Cyganów, choć 
sam nie był jednym z nich. Jednak przez wie-
le lat, mieszkając wśród Romów, nauczył się 
ich języka oraz poznał obyczaje tej grupy et-
nicznej. Co ciekawe, film nie posiada spójno-
ści czasowej. Przecież, gdyby Cyganie mieli  
pamięć, umarliby ze zgryzoty.

Martyna Armatys

Ameryka to miejsce, które dla nas, Europejczyków, zawsze było i będzie fascynujące. 
Dla jednych to kontynent pełen tajemniczości i obiekt marzeń, a dla drugich to miejsce, 
do którego nigdy nie chcieliby pojechać. Wojciech Cejrowski w swojej książce podróż-
niczej w zabawny, intrygujący i zaskakujący sposób przedstawia swoje życie na prerii 
na południu Stanów Zjednoczonych.

POCZYTAJMY
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MAM 
TALENT!

W Szkole Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Ładnej 18 lutego od-
był się finał Gminnego Konkursu Mam  
Talent. Organizatorem był SU wraz  
z opiekunami, p. J. Cetnar i p. A. Mako-
wiec. Honorowy patronat nad konkur-
sem objął Wójt gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior. 

Organizatorzy zadbali o to, by występy 
uczestników oceniało niezależne jury –  
p. Jowita Wilowski, instruktor tańca i fitnes-
su z Agencji Artystycznej SHIVA w Tarnowie, 
p. Mariola Stańczyk, nauczyciel wychowania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Tu-
chowa oraz p. Jerzy Mach, nauczyciel muzy-
ki z Pałacu Młodzieży w Tarnowie. O oprawę 
muzyczną oraz nagłośnienie zadbał absol-
went naszej szkoły, Patryk Augustyn.
Uroczystość prowadziły uczennice klasy VI – 
Katarzyna Handzel oraz Wiktoria Januszek. 
Finałowo zaprezentowano 17 występów. 
Jury oceniało występy uczniów w skali 1 – 6 
w dwóch kategoriach: klasy młodsze  I – III 
oraz klasy starsze IV – VI. Zwycięzcy otrzyma-
li oryginalne puchary dla szkół, natomiast 
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom, spe-
cjalny medal oraz słodki upominek. Dodat-
kowo właściciel szkoły tańca p. Jowita Wi-
lowski, zaprosiła wszystkich występujących 
tancerzy na bezpłatne zajęcia ruchowo – ta-
neczne w Shivie  przez cały miesiąc marzec.

Wyniki konkursu:

Kategoria klas I – III
I miejsce ZSPiG nr 1 w Skrzyszowie – taniec
II miejsce ZSPiG nr 1 w Szynwałdzie – scen-
ka teatralna „Piraci na Książkolandii”
III miejsce SP Ładna – recytacja wiersza   
„O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci”
Wyróżnienie SP Łękawica – śpiew i taniec

Kategoria klas IV – VI
I miejsce SP Ładna  
– taniec quickstep i walc angielski
II miejsce SP nr 2 w Skrzyszowie 
– śpiew w języku angielskim,  piosenka  
pt.  „Impossible” 
III miejsce ZSPiG nr 1 w Szynwałdzie 
– śpiew i instrumenty

źródło /SP Ładna/

MALI MISTRZOWIE 
Z PIERWSZEJ KLASY

Od września 2015 roku uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łękawi-
cy biorą udział w Ogólnopolskim Programie „Mały Mistrz”, który jest dofinansowa-
ny przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczniowie zdobywają sprawności w sze-
ściu kategoriach. Na zajęciach WF po opanowaniu sprawności i umiejętności rucho-
wych, otrzymują odpowiedni znaczek, który wklejają do swojej legitymacji. Zdobyw-
ca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

W listopadzie po serii zajęć „Dary jesieni”, uczniowie klasy pierwszej wykonali na zajęciach 
owocowo warzywne stworki, które prezentowały się kolorowo i smakowicie. Stanowiły 
wspaniałą dekoracje klasy i zachęcały dzieci do spożywania owoców i warzyw.
Kontynuując cykl zajęć w ramach przedsięwzięcia „Jemy smacznie i zdrowo”, w lutym 2016 
roku na dodatkowych zajęciach koła ekologicznego, uczniowie klasy pierwszej wykonali fan-
tazyjne eko-pizze, ciasteczka z masy solnej, które po wyschnięciu „udekorowali” kolorowymi 
farbami. Wystawa wyglądała smakowicie.
W ramach przygotowań do wiosny uczniowie klasy pierwszej założyli hodowlę roślin zielo-
nych pt. „Mali ogrodnicy”. W doniczkach z ziemią kilkuosobowe grupy uczniów zasiały rze-
żuchę, ogórki, szpinak, rzodkiewkę, pietruszkę, cebulę i buraki. Hodowla jest skrupulatnie 
pielęgnowana przez dyżurnych wraz z kontrolą poszczególnych etapów wzrastania roślin. 
Niektóre z nich wykorzystano już do ozdobienia kanapek podczas klasowego śniadania.
Z okazji „Międzynarodowego Dnia Kota” 17 lutego uczniowie klasy pierwszej wysłuchali 
fragmentu książki pt. „Przygody Filonka Bezogonka” czytanego przez panią bibliotekarkę. 
Po wysłuchaniu lektury malowali koty. Galerie prac uczniów klasy pierwszej można było 
oglądać w szkolnej bibliotece. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i sym-
bolicznymi nagrodami.

Irena Kotyza

/źródło: SP Ładna/

/źródło: SP Ładna/
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Kalendarium kulturalne
Wiosna to czas obfitujący w różnorod-
ne wydarzenia kulturalne. W tym nu-
merze kwartalnika Echo Gminy pre-
zentujemy wybrane wydarzenia odby-
wające się na przełomie marca, kwiet-
nia i maja, których organizatorem jest 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  
w Skrzyszowie. Zapraszamy również do 
śledzenia na bieżąco aktualnych wyda-
rzeń na stronie: www.gcb-skrzyszow.pl

Wystawa Z babcinego strychu - prezen-
tacja starych przedmiotów. Wernisaż wy-
stawy: 6 marca, godz. 17.00. Wystawa w 
Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie czyn-
na do 31 marca w pon., śr., pt, 10.00-18.00; 
wt., czw.: 8.00 - 16.00. Wstęp wolny

Rozstrzygnięcie VII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotograficznego Twa-
rze. Ogłoszenie wyników i rozdanie na-
gród 20 marca, godz. 17.00, foyer Teatru 
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Po 
ogłoszeniu wyników będzie możliwość 
obejrzenia przedpremierowego pokazu 
spektaklu pt. „Z ziemi włoskiej do Polski” 
(Duża Scena tarnowskiego teatru)

Wystawa fotografii Tadeusza Koniarza 
pt. Bez pardonu i Paryż dla dwojga. Eks-
pozycja przedstawia fotografie dokumen-
tujące wydarzenia z ataków terrorystycz-
nych na Francję z 13 listopada 2015 r oraz 
zdjęcia przedstawiające Paryż jako miasto 
zakochanych, słynące z wolności i toleran-
cji. Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie. 
Szczegóły już wkrótce na plakacie i stro-
nie internetowej. Wstęp wolny!

Koncert poezji śpiewanej obejmujący 
m.in. autorskie utwory Arkadiusza Borycz-
ki. Koncert odbędzie się 7 maja o godz. 
19.30 w Bibliotece w Szynwałdzie w ra-
mach obchodów Święta Bibliotek. Wstęp 
wolny!

Spotkanie z podróżnikiem, filmow-
cem i religioznawcą Mariuszem Kurcem  
pt. Człowiek w drodze, własne świadec-
two. Program w formie pokazu multime-
dialnego z wykładem dla uczniów gim-
nazjum. Spotkanie odbędzie się 12 maja 
w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie. 
Wstęp wolny! 

Wystawa Debiuty - prezentacja prac 
uczennic Zespołu Szkół Plastycznych 
i studentek Instytutu Sztuki Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie: Kingi Niemiec, Patrycji Koło-
dziej, Lidii Brukowskiej, Patrycji Jar-
muły, Anny Górskiej i Agnieszki Czech. 

Wernisaż z udziałem autorek 21 maja,  
godz. 18.00. Wystawa czynna do 21 czerw-
ca, pon., śr., pt, 10.00 - 18.00; wt., czw.: 8.00 
- 16.00. Biblioteka Publiczna w Szynwał-
dzie. Wstęp wolny!

Język angielski dla każdego - zajęcia 
z języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia 
odbywają się w bibliotece w Łękawicy  
w każdy pon. i środę. Informacje i zapisy 
w bibliotece w Łękawicy lub telefonicznie.

Nauka gry w szachy - zajęcia odbywają 
się w każdy wtorek o 16.00 w Bibliotece  
w Łękawicy. Informacje i zapisy w bibliotece  
w Łękawicy lub telefonicznie.
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Wspomnienia

Przebywając w Warszawie pamiętał  
o mieszkańcach swojej rodzinnej miejsco-
wości oraz gminy Skrzyszów, ułatwiając im 
wielokrotnie wyjazdy zagraniczne, a war-
to pamiętać, że były to ciężkie czasy PRL-u 
i otrzymanie paszportu było bardzo trudne. 
Przykładem była sytuacja blokowania przy-
znania paszportu przez ówczesną władzę 
wykładowcy zakonu OO. Paulinów w Czę-
stochowie Stanisławowi Świdzińskiemu, 
który dzięki pomocy Franciszka Armatysa 
wyjechał do pracy duszpasterskiej w Niem-
czech Zachodnich. 
Po zakończeniu pracy w Biurze Paszportów 
Armatys nadal przebywał w Warszawie. 
Dzięki jego zaangażowaniu udało się pozy-
skać znaczną część środków na budowę ka-
plicy w Szynwałdzie na Świniogórze. 
Gdy z inicjatywy mieszkańców gminy po-
wstał Społeczny Komitet Telefonizacji Gmi-
ny, Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji 
zwlekało z wydaniem zgody na tę inwesty-

cję. Sprawa przeciągała się w czasie. Po spo-
tkaniu Społecznego Komitetu z Francisz-
kiem Armatysem, odbył on rozmowy w Mi-
nisterstwie, które doprowadziły do wyda-
nia pozwolenia na telefonizację oraz przy-
dzielenia nowoczesnej centrali telefonicz-
nej i 50 km kabla do połączeń między cen-
tralami w gminie i Tarnowie. 
W okresie przed i w czasie trwania stanu 
wojennego Franciszek Armatys organizo-
wał w Niemczech zbiórki żywności do Pol-
ski. Sprowadził także ponad 60 ton farb i la-
kierów oraz 25 ton materiału, z którego wy-
produkowano ponad 70 km rur z przezna-
czeniem na budowę gazociągu w Szynwał-
dzie. 
Jedną z najważniejszych inwestycji wyko-
nanych w Szynwałdzie była budowa szko-
ły. Zaczęło się 15 września 1974 r. Wów-
czas z inicjatywy Aleksandra Iwana powoła-
no Społeczny Komitet Budowy Szkoły, któ-
ry liczył 22 osoby. Gdy Wojewoda Tarnow-

ski nie wy-
dał zezwo-
lenia na 
rozpoczę -
cie budowy obiektu, sprawą zajął się Franci-
szek Armatys, który po licznych staraniach 
doprowadził do pozytywnego rozwiąza-
nia sprawy. Zgodę na budowę szkoły wy-
dał ówczesny premier rządu, który zabez-
pieczył środki nie tylko na budowę szko-
ły, ale kompleksowe jej wyposażenie. Uro-
czyste oddanie szkoły do użytku nastąpiło 
31 sierpnia 1986 roku. W bieżącym roku Ze-
spół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie obchodzi trzydziestolecie 
działalności.

Powyższe wspomnienia, którymi podzielił się 
z czytelnikami emerytowany nauczyciel Alek-
sander Iwan, mają na celu ocalić od zapo-
mnienia postać Franciszka Armatysa, zasłu-
żonego dla Szynwałdu społecznika.

Gmina w obiektywie
MIEJSCA WCZORAJ I DZIŚ

W tym dziale będziemy przedstawić Wam fotografie budynków z długoletnią trady-
cją, przedstawione z perspektywy historycznej i współczesnej. Każdy z tych obiek-
tów usytuowany jest na terenie naszej gminy. 
Z uwagi na to, że maj w naszej polskiej tradycji obchodzony jest jako miesiąc bibliotek i 
czytelnictwa, w tym wydaniu prezentujemy stary oraz nowy budynek Biblioteki Publicznej  
w Szynwałdzie, na których ślady upływającego czasu są szczególnie widoczne.

FOTO-ZAGADKA
Zgadnij, jaki obiekt znajduje się na 
zdjęciu i w której miejscowości, poło-
żonej na terenie naszej gminy jest on 
umiejscowiony? 
Poprawną odpowiedź znajdziecie w następ-
nym wydaniu kwartalnika „Echo Gminy”. 

FRANCISZEK ARMATYS 
Z SZYNWAŁDU

W ubiegłym roku minęła 25. rocznica śmierci Franciszka Armatysa z Szynwałdu.  
Z wykształcenia prawnik, pełnił ważne i odpowiedzialne funkcje w kraju. Pracował 
między innymi, jako naczelnik Krajowego Biura Paszportów.

fot. Anna Mądel fot. Stanisław Podrazaźródło: /GCKiB/
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Kulinarny Kącik Konesera

Jabłka należy opłukać, trzy z nich pokro-
ić na plastry o grubości 0,5 cm. nie obie-
rając ich ze skóry. Następnie wydrążyć  
z jabłek gniazdo nasienne, a jabłka za-
nurzyć w wodzie z sokiem z cytryny, aby 
nie ściemniały. Jedno jabłko obrać, po-
kroić w drobną kostkę, skropić sokiem  
z cytryny. Paprykę pokroić w drobną kost-
kę, pozostałe przekroić wzdłuż. Następ-
nie wszystkie posiekane składniki wy-
mieszać z trzema łyżkami oliwy z oliwek  
(lub oleju). Doprawić do smaku odro-
biną soli, pieprzu i cukru. Dodać posie-
kaną świeżą lub suszoną bazylię. Z uzy-
skanej sałatki formować kopczyki na 
każdym plastrze jabłka i otoczyć poło-
wą fileta śledziowego, tak, aby sałatka 
zamknęła się w kole. Udekorować roze-
tką z majonezu, zieloną pietruszką, ka-
wałkiem papryki i cebuli (wedle uzna-
nia). Danie idealnie sprawdzi się na 
wielkanocnym stole. 

Życzymy smacznego.

TATAR ŚLEDZIOWY 
NA JABŁKU
Zapraszamy na wyjątkowo smacznego śledzia. 
Autorem przepisu jest Marek Stańczyk.

Składniki
- 4 jabłka
- 6 płatów filetów śledziowych, marynowanych w oleju
- ½ papryki czerwonej
- ½ papryki żółtej
- ½ papryki zielonej
- 2 czerwone cebule
- oliwa z oliwek
- sok z cytryny
- sól
- pieprz
- bazylia (świeża lub suszona)
- majonez do dekoracji fot. Agnieszka Dagnan

fot. Agnieszka Dagnan
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Sylwetki

Swoje piłkarskie, pierwsze kroki stawiał kilka lat temu w grupie  
„orlików” w skrzyszowskim LUKS-ie, gdzie od szóstego roku życia treno-
wał z o wiele starszymi kolegami. Ksawery robił szybkie postępy i dwa 
lata później „wypatrzony” na jednym z turniejów przez trenerów Tarno-
vii, zmienił barwy klubowe. Ciągle głodny rywalizacji i chcący się rozwi-
jać w ulubionej dyscyplinie sportu, Ksawery wkrótce zaczyna równole-
gle trenować także w szkółce piłkarskiej „Football Academy” w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Pasja i pracowitość chłopca zaowocowały regularny-
mi powołaniami na zgrupowania kadry Polski szkółek Football Acade-
my. Jako reprezentant Polski tej organizacji  w roczniku 2004, Ksawery 
od kilku sezonów występuje w różnych rozgrywkach z jej udziałem, od-
nosząc rozliczne sukcesy. Jest on m.in. zdobywcą wicemistrzostwa Pol-
ski szkółek Football Academy 2014 w Opolu, a także brał udział w wie-
lu bardzo prestiżowych turniejach dla tej kategorii wiekowej - ostatnio 
w Lech Cup 2015, gdzie rywalizował z takimi piłkarskimi potęgami jak 
Bayern Monachium, Juventus  Turyn, Chelsea, Liverpool czy Anderlecht 
Bruksela.
Ksawery w wieku 11 lat wzbudza zainteresowanie m.in. takich klubów, 
jak Lech Poznań, Cracovia Kraków, czy prestiżowych akademii piłkar-
skich, jak np. SMS FASE  ze Szczecina. W styczniu 2016 roku zadebiu-

tował w barwach Cra-
covii na kolejnym pre-
stiżowym turnieju  
w Gdyni, gdzie notabe-
ne został uznany naj-
lepszym graczem dru-
żyny z grodu Kraka. 
Jak widać ten mło-
dziutki chłopak z na-
szego podwórka, już 
potrafi namieszać  
w świecie futbo-
lu, choć zdaje sobie sprawę, że na drodze, którą obrał wiele jeszcze 
przeciwności losu musi pokonać. Na szczęście w realizowaniu piłkar-
skich marzeń Ksawery może liczyć na pomoc swoich rodziców, którzy 
go wspierają i dopingują. Przykład tego chłopca, podobnie jak kilka 
lat wcześniej Bartosza Kapustki, pokazuje, że nawet w tak niewielkich 
miejscowościach jak nasza, talent, wiara w siebie i pracowitość dają 
szansę na piękną przygodę życiową. 
Powodzenia Ksawery w dalszej drodze do sukcesu!                                 (S)

Co skłoniło Cię do przekazania medalu zdo-
bytego podczas Mistrzostw Polski w boksie 
na aukcję tegorocznego Koncertu Charyta-
tywnego?
Powodem do oddania medalu była prośba o po-
moc pana Wójta Marcina Kiwiora, zamieszczona 
na Facebook’ u. Zastanawiałam się, co bym mo-
gła podarować i wtedy pomyślałam o brązowym 
medalu Mistrzostw Polski Seniorek w boksie, któ-
ry zdobyłam w 2015 r. w Karlinie. Medal to tylko 
rzecz, przedmiot, który by się kurzył w domu na 
ścianie - ważne są wspomnienia, które zostaną ze 
mną. Cieszę się, że mogłam jakoś pomóc, chociaż 
wiem, że to tylko kropla w morzu potrzeb.

Czy nie jest to swoisty paradoks, że osoba, któ-
ra trenuje boks, kojarzący się z twardą, męską 
dyscypliną okazuje się osobą wrażliwą, o przy-
słowiowym gołębim sercu, która z myślą o po-
mocy chorym dzieciom włącza się w aukcję 
podczas koncertu charytatywnego?
Wielu znanych bokserów pomaga, np. Dariusz Mi-
chalczewski. Znaczna część osób postrzega boks 

negatywnie, a to sport jak każdy inny. Wymaga 
odwagi i ciężkiej pracy na treningach, dlatego na-
wet po porażce nie jest się przegranym. Uczy po-
kory, wytrwałości i wielu innych cech potrzebnych 
w życiu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem 
wrażliwą osobą.

Boks to sport typowo męski. Co spowodowało, 
że wybrałaś właśnie ten rodzaj sportu?
Jak już wspomniałam wcześniej, boks uczy poko-
ry i wytrwałości, ponadto chciałam poczuć adre-
nalinę, która towarzyszy ludziom wychodzącym 
na ring. W odróżnieniu od siatkówki w boksie cię-
żar wygranej spoczywa na moich ramionach.

Jak długo trwa Twoja przygoda z tym twardym 
sportem?
Przygoda z boksem zaczęła się w liceum i była 
dość przypadkowa. W tym samym czasie treno-
wałam siatkówkę, niestety brak fizycznych pre-
dyspozycji nie pozwoliłyby mi na osiągniecie zna-
czących sukcesów. Postanowiłam więc zmienić 
dyscyplinę. Przypadkowo zobaczyłam plakat klu-
bu „Tiger Tarnów” i tak zaczęła się moja przygoda 
z boksem.

Z jakimi reakcjami rodziny i przyjaciół spotka-
łaś się, gdy już wiedzieli, że będziesz trenować 
boks? 
Zawsze po szkole zostawałam na dodatkowe zaję-
cia, późno wracałam do domu, więc rodzice, wie-
dzieli, że jestem na zajęciach i ćwiczę, ale nie wie-
dzieli, co (śmiech). Dowiedzieli się, kiedy przynio-

słam rękawice do domu. Początkowo były to tyl-
ko treningi, więc nie obawiali się i na szczęście do 
dziś nigdy nie odniosłam poważnych obrażeń. Ka-
ski i inne ochraniacze naprawdę chronią przed 
urazami i są stosowane nie tylko na sparingach, 
ale i na zawodach. Rodzice zawsze wspierali mnie 
w tym, co robiłam, wiedziałam, że się martwili, ale 
nie zabraniali mi realizować swoich pasji.

Czym oprócz boksu Ewelina Starostka zajmu-
je się na co dzień? Jakie masz plany na przy-
szłość?
Studiuję wychowanie fizyczne oraz posiadam 
liczne kursy trenerskie i instruktorskie. Siatkówka 
to dyscyplina, która towarzyszy mi już od czasów 
szkoły i nią właśnie się zajmuję. Swoją pasją chcę 
zarazić młodzież, oczywiście nie tylko do siat-
kówki, ale i innych sportów. Praca na orliku oraz 
prowadzenie treningów z siatkówki pozwalają 
mi na realizację tych celów. To nie lada wyzwa-
nie w dzisiejszych czasach, gdzie zajęcia fizyczne 
rywalizują z grami komputerowymi itp., dlatego 
staram się prowadzić swoje zajęcia tak, by były 
one jak najbardziej atrakcyjne. W miarę możliwo-
ści staram się podnosić swoje kwalifikację, bio-
rąc udział w różnych szkoleniach i kursach. Plany 
na przyszłość to start w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski i Mistrzostwach Polski Seniorek, w 
przyszłym roku czeka mnie obrona pracy magi-
sterskiej i oczywiście dalsza praca z młodzieżą.

Rozmawiał:  Z.G.

KSAWERY ŚLADAMI KAPUSTKI

ROZMOWA Z EWELINĄ STAROSTKĄ 
Z POGÓRSKIEJ WOLI, BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ MISTRZOSTW POLSKI  

W BOKSIE, ZAWODNICZKĄ KLUBU BOKSERSKIEGO „TIGER TARNÓW”. 
EWELINA PRZEKAZAŁA SWÓJ MEDAL NA AUKCJĘ TEGOROCZNEGO 

KONCERTU CHARYTATYWNEGO.

Jedenastoletni, zakochany w futbolu chłopak z naszej gminy, Ksawery Filar chce pójść  
śladami Bartosza Kapustki. I trzeba przyznać robi całkiem sporo, żeby to osiągnąć.
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Sukces sportowców z gminy Skrzyszów!
Wzorem lat ubiegłych, bieżący rok rozpoczął się miłym akcentem 
sportowym. Gazeta Krakowska podsumowała bowiem głosy, któ-
re czytelnicy oddali na sportowców Ziemi Tarnowskiej wybierając 
ich zdaniem najlepszych. Cieszy fakt, że w pierwszej dziesiątce fawo-
rytów znalazło się dwoje sportowców Gminy Skrzyszów, Katarzyna  
Galus i Natalia Korzec.
Niewątpliwym sukcesem jest pierwsze miejsce w plebiscycie Kasi Galus. 
Od lat niezmiennie odnosi sukcesy w kraju i za granicą w tenisie stołowym. 
Od 6 lat jest członkinią Kadry Narodowej Juniorek, przez 8 lat występo-
wała w rozgrywkach drużynowych I Ligi Kobiet, gdzie zajmowała czoło-
we miejsca w rankingach indywidualnych. Obecnie za zgodą Prezesa Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego bierze udział w drużynowych rozgryw-
kach II Ligi Mężczyzn, jako jedyna kobieta w tych rozgrywkach i pierwsza 
juniorka w Polsce.
Natalia Korzec uprawia karate i jej największym sukcesem stało się zdoby-
cie Mistrzostwa Polski w kategorii kumite, niebawem wyjeżdża na Mistrzo-
stwa Europy do Gruzji.
Gala przygotowana przez Gazetę Krakowską przebiegała w uroczystej at-
mosferze. Sportowcy zostali uhonorowani licznymi nagrodami. Nie bra-
kowało także słów uznania organizatorów plebiscytu, działaczy sporto-
wych, a także przedstawicieli samorządów reprezentujących miejscowości  
rodzinne nagrodzonych sportowców.
Dzieląc poczucie satysfakcji z laureatami życzymy im niezmiennie jak naj-
lepszej formy sportowej oraz sukcesów na arenach krajowych i międzyna-
rodowych.

/źródło: UG/

ŚRODKI FINANSOWE 
DLA KLUBÓW 

SPORTOWYCH W 2016 R.
W tym roku do klubów sportowych trafiło prawie 200 
tysięcy zł.  Zostały one przyznane zgodnie z uchwa-
łą Rady gminy Skrzyszów w sprawie określania wa-
runków i trybu finansowania zadań własnych Gminy 
Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

Pieniądze trafią do:
- Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego „SKRZY-
SZÓW” – zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu”,
- Ludowego Klubu Sportowego „Ładna” z siedzibą  
w Ładnej – zadanie pn. „Ładna Piłka Nożna w Ładnej  
w 2016 roku”,
- Klubu Sportowego KS ŁĘKAWICA „SPORT SZANSĄ NA 
ROZWÓJ”,
- Ludowego Klubu Sportowego w Szynwałdzie - zadanie 
pn. „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez re-
alizację szkolenia młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną”,
- Klubu Sportowego „POGORIA” w Pogórskiej Woli” – 
zadanie pn. „Ze Sportem na ty”.
Podjęte przez kluby działania w 2016 r. będą sprzyjały 
rozwojowi sportu w gminie, a także zwiększeniu dostęp-
ności społeczności lokalnej do działalności sportowej.
Kluby przeznaczą środki finansowe głównie na:
- przygotowanie klubu do udziału w rozgrywkach, m.in. 
w dziedzinie piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki ręcznej,
- utrzymanie, remonty lub modernizacje obiektów i urzą-
dzeń sportowych służących do uprawiania sportu,
- zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, 
ulepszenia posiadanego sprzętu,
- organizacji zawodów sportowych.

/źródło: UG/

UROCZYSTE 
PODSUMOWANIE 

PLEBISCYTU
 CZYTELNIKÓW GAZETY KRAKOWSKIEJ 

NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA 
ZIEMI TARNOWSKIEJ

fot. Tomasz Schenk



21

Kurier Sportowy

Tegoroczne zmagania poprzedzone turnie-
jami półfinałowymi w kategorii szkoły pod-
stawowej i gimnazjum toczyły się w halowej 
piłce nożnej. Wszyscy uczestnicy i obserwa-
torzy byli pod wrażeniem dużych umiejęt-
ności technicznych i wielkiej woli walki, jaką 
zaprezentowały startujące dziewczęta.
Po raz kolejny Zespół Szkoły Podstawowej 
Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie miał za-
szczyt gościć w progach szkoły Jego Eks-
celencję ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, 
który jak zawsze niezawodnie odpowia-
da na zaproszenie i wręcza startującym ze-
społom i najlepszym zawodnikom nagrody, 
puchary i dyplomy za zwycięstwo. W tego-
rocznej, już dziesiątej, jubileuszowej edycji 
współzawodnictwa sportowego, we wrę-
czaniu nagród księdzu biskupowi towa-
rzyszyli Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Ki-
wior, asystent kościelny Diecezjalnej Ro-
dziny Szkół ks. Paweł Stabach, członkowie 
zarządu Diecezjalnej Rodziny Szkół: prze-
wodnicząca Pani Halina Węgrzyn, Pani Ha-
lina Łaś, Pan Tomasz Wietecha oraz ks. Zdzi-
sław Gniewek, Pani Małgorzata Mróz i Pan 
Robert Wadycki.
Swoje umiejętności zaprezentowali także 
uczniowie należący do zespołu tanecznego 
„Balans” prowadzonego przez Panią Ritę Pa-
siecznik, którzy wystąpili podczas oficjalne-
go rozpoczęcia i zakończenia turnieju.
Wyniki X współzawodnictwa sportowego 
szkół noszących imię Jana Pawła II z Diece-
zji Tarnowskiej o puchar przechodni Bisku-
pa Tarnowskiego w halowej piłce nożnej 
dziewcząt:

Szkoła Podstawowa:
1 miejsce SP Staszkówka
2 miejsce SP Gnojnik
3 miejsce SP nr 7 Bochnia
4 miejsce SP nr 1 Skrzyszów

Gimnazjum:
1 miejsce Skrzyszów
2 miejsce Radomyśl Wielki
3 miejsce Łososina Dolna
4 miejsce Korzenna

Szkoły Ponadgimnazjalne:
1 miejsce ZSLiT Wojnicz
2 miejsce ZSOiZ Gromnik
3 miejsce ZSTiO Limanowa
4 miejsce ZSP Krynica

Król strzelców:
SP -  Jolanta Gąsior – Staszkówka
Gimnazjum - Wiktoria Wolak  
– Radomyśl Wielki
Ponadgimnazjalne -  Wiktoria Wieczorek 
– Wojnicz
Najlepszy zawodnik:
SP -  Weronika Kos – Gnojnik
Gimnazjum - Gabriela Krawczyk  
– Skrzyszów
Ponadgimnazjalne -  Kinga Wikar  
– Limanowa
Najlepszy bramkarz:
SP -  Karolina Smołkowicz – Staszkówka
Gimnazjum - Monika Serafin - Łososina
Ponadgimnazjalne -  Aleksandra Wolsza  
– Gromnik

MARATON 
SZACHISTÓW

Turniej Szachowy „O Puchar Starosty 
Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzy-
szów” rozegrany został 21 lutego w Ze-
spole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum w Skrzyszowie. Organizatora-
mi turnieju było Starostwo Powiatowe, 
Gmina Skrzyszów oraz Akcja Katolicka 
w Skrzyszowie. 

O główne trofeum turnieju rywalizowa-
li miłośnicy szachów z ponad dziesięciu 
miejscowości Gminy Skrzyszów, Powiatu 
Tarnowskiego i Województwa   Małopol-
skiego, w sumie ponad 100 uczestników.
Turniej trwał blisko siedem godzin. Sę-
dzia główny Wiesław Kasperek wraz z sę-
dziami pomocniczymi sprawnie czuwali 
nad jego przebiegiem, zaś organizatorzy 
zadbali o poczęstunek, w tym o cieszący 
się uznaniem szachistów smaczny bigos.
Turniej zakończył się zwycięstwem Mi-
rosława Lewickiego z Tarnowa, który po-
konał Jerzego Markiewicza także z Tar-
nowa, zaś miejsce trzecie zajął Sebastian  
Augustyn z Pilzna. 

Nagrody zwycięzcom wręczali Wójt Gmi-
ny Skrzyszów Marcin Kiwior, ks. Zdzisław 
Gniewek Proboszcz Parafii Skrzyszów oraz 
sędzia główny turnieju Wiesław Kasperek. 
Nagrody otrzymali także najstarszy i naj-
młodszy zawodnik, najliczniej reprezen-
towana w turnieju rodzina oraz trzej naj-
lepsi szachiści z gminy Skrzyszów.

Serdeczne podziękowania należą się 
sponsorom turnieju: Staroście Tarnow-
skiemu Romanowi Łucarzowi, Wójto-
wi Gminy Skrzyszów Marcinowi Kiwioro-
wi, Prezesowi Akcji Katolickiej w Skrzy-
szowie Stanisławowi Tyrce, a także Tade-
uszowi Wrześniakowi, Marii i Krzysztofowi 
Kowalskim, Elżbiecie i Kazimierzowi Świ-
dzińskim, Anecie i Krzysztofowi Galusom, 
Pawłowi Mrozowi oraz Janowi Starostce.

Z.G.

X JUBILEUSZOWY TURNIEJ 
SPORTOWY SZKÓŁ 
IM. JANA PAWŁA II

Czy wiesz, że…

Najmłodsza zawodniczka  
Natalia Nalepka licząca sześć 
lat, grała w gronie szachistów, 
z których najwcześniej urodzo-
ny, Czesław Madej, ma  
osiemdziesiąt dziewięć lat!

Z udziałem 136 dziewcząt rozegrano finałowe zawody we współzawodnic-
twie sportowym szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej.  
Dziewczęta rywalizowały o Puchar przechodni Biskupa Tarnowskiego. 

 /źródło: UG/
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Na stadionie piłkarskim w Niecieczy 20 lutego 
odbył się mecz Termaliki Bruk-Bet Nieciecza  
z Cracovią. 
Ponieważ w barwach Cracovii wystąpił Bartosz  
Kapustka, na trybunach nie mogło zabraknąć kibiców 
ze szkoły w Pogórskiej Woli, którą reprezentowała po-
nad dwudziestoosobowa grupa uczniów gimnazjum 
wraz z p. dyrektor Reginą Kiwior i p. Kingą Soprych. 

Wielu gimnazjalistów po raz pierwszy uczestni-
czyło w takiej imprezie sportowej, więc z ogrom-
ną niecierpliwością wszyscy oczekiwali na so-
botnie popołudnie i pierwszy gwizdek. Pod-
czas całego spotkania wszyscy z wielkimi emo-
cjami kibicowali a chwila, gdy Bartosz oddał bar-
dzo groźny strzał zza pola karnego, wywołała la-
winę oklasków i okrzyków radości. Po zakończo-
nym remisem 1:1 meczu zawodnicy dziękowali 
wypełniającym stadion po brzegi kibicom, a Bar-
tosz podszedł do grupy kibiców Cracovii i rozen-
tuzjazmowanym gimnazjalistom z uśmiechem 
na twarzy przybijał tzw. piątki, a oni skandowa-
li: „Pogórska Wola”.

Wyjazd na mecz do Niecieczy i możliwość zoba-
czenia na murawie idola młodzieży to niesamo-
wite przeżycie. Kolejny raz dziękujemy Barto-
szowi za życzliwość względem swoich najwier-
niejszych kibiców.     
         (AP-K)

W styczniu w Skrzyszowie zo-
stały rozegrane trzy turnie-
je futsalu drużyn młodzieżo-
wych „O Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów”. Dwadzieścia dwie 
drużyny reprezentowały kluby  
z gminy Skrzyszów, a także klu-
by z terenu powiatu tarnow-
skiego.
W pierwszym turnieju rozegranym w niedzielę 17 stycznia br. zmie-
rzyło się 12 zespołów - trzy składy LUKS Skrzyszów, dwa składy WE-
STOVII Tarnów, UKF GRYF z Pleśnej, ORLIK Dębno, METAL Tarnów, 
WIERZCHOSŁAWICE, MGAS Radłów oraz UNIA Tarnów 2006 i tarnow-
ska ISKRA. Mecze były zacięte, od pierwszej do ostatniej minuty, ob-
fitowały w wiele sytuacji podbramkowych oraz parad bramkarskich. 
Zwycięstwo w turnieju zapewniła sobie drużyna Westovii Tarnów.
W sobotę 23 stycznia 2016 r. rozegrany został turniej z udziałem LKS 
Wolania Wola Rzędzińska, Pogoria Pogórska Wola, LKS Szynwałd, KS 
Łękawica, Tarnowska Akademia Piłkarska oraz Rzemieślnik Pilzno. Na 
zewnątrz padał śnieg i termometr wskazywał mocno poniżej zera, 
ale w skrzyszowskiej hali sportowej atmosfera była gorąca, a młodzi 

piłkarze w pocie czoła walczyli o jak 
najlepsze miejsca. Było sporo dobrej 
gry, a spośród rywalizujących drużyn 
najsolidniej zaprezentował się zespół 
Rzemieślnika Pilzno, który zdystanso-
wał Wolanię Wola Rzędzińska. Trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna KS Łęka-
wica minimalnie przed gospodarzem 
turnieju LUKS Skrzyszów.

W ostatnim z turniejów rozegranym w niedzielę 24 stycznia, wystą-
piły dwa składy LUKS Skrzyszów, KS Koszyce Wielkie, Radłovia Ra-
dłów, dwa zespoły UNII Tarnów, Orlik Dębno, Westovia Tarnów, Me-
tal Tarnów, AP Brzesko, Sokół Borzęcin i Wierzchosławice/Ostrów. 
System rozgrywek polegał na tym, że drużyny były rozstawione  
w czterech grupach po trzy zespoły, dwie najlepsze uzyskiwa-
ły awans do ćwierćfinałów, natomiast zespoły z miejsca trzeciego  
z każdej z grup rywalizowały między sobą o miejsca, w przedziale od 
dziewiątego do dwunastego. Ostatecznie w finale spotkały się ekipy 
Skrzyszowa i Koszyc Wielkich. Po zaciętym meczu rozstrzygniętym 
rzutami karnymi zwyciężyli młodzicy z Koszyc Wielkich.     
                        Z.G.

PIŁKA 
NOŻNA

ACH, CO TO BYŁ 
ZA MECZ!
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Komunikat

Należy pamiętać, że wg ustawy pierwsze dziecko to 
jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku 
do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci 
urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, bę-
dących najstarszymi dziećmi w rodzinie do ukoń-
czenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jed-
no z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.
Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub 
elektronicznej. Pierwsze świadczenia wychowaw-
cze zostaną przyznane od momentu wejścia w ży-
cie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 wrze-
śnia 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
trzech miesięcy od momentu uruchomienia pro-
gramu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrów-
naniem od kwietnia 2016 r.
Program będzie realizował Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Skrzyszowie. Świadczenie wycho-
wawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne 
będzie wypłacane przede wszystkim przelewem 
na rachunek bankowy.
Wnioski będą przyjmowane w dniach: 1 kwiecień 
br. oraz od 4 do 8 kwietnia br. w punktach ustano-
wionych w szkołach, w godzinach od 9.00 do 17.00, 
natomiast w Urzędzie Gminy będzie można złożyć 
wniosek w godzinach pracy urzędu.  W celu unik-
nięcie kolejek i usprawnienia procedury w składa-
niu wniosków prosi się, aby mieszkańcy udali się 
do najbliższego względem miejsca zamieszkania 
punktu składania wniosków.
Punkty składania wniosków:
- mieszkańcy Ładnej – Szkoła Podstawowa w Ładnej
- mieszkańcy Łękawicy – Szkoła Podstawowa w Łę-
kawicy
- mieszkańcy Skrzyszowa Dolnego – Urząd Gminy 
w Skrzyszowie 
- mieszkańcy Skrzyszowa Górnego -  Szkoła Podsta-
wowa w Skrzyszowie nr 2
- mieszkańcy Szynwałdu – Zespół Szkoły Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie
- mieszkańcy Pogórskiej Woli - Zespół Szkoły Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli
Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie  
i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku 
dokumentów obrazujących sytuację dochodo-
wą, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowią-
zywało kryterium dochodowe. Do wniosku nato-
miast załączyć należy odpowiednio: 
Prawomocne orzeczenie sądu orzekające separa-
cję lub rozwód, ustanowienie opieki naprzemien-
nej nad dzieckiem (dziećmi), albo odpis zupeł-
ny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica 
dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowu-
jącej dziecko,
Odpis prawomocnego postanowienia sądu orze-
kającego przysposobienie dziecka,
Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opieku-
na prawnego dziecka,
Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warun-
ków do ustalenia świadczenia.
Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziec-
ko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku 
kryterium dochodowe) będzie musiał dodatkowo 
dołączyć do wniosku w szczególności odpowiednio:
- oświadczenia dokumentujące wysokość innych 
dochodów niż dochody podlegające opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 

art. 30e, i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (docho-
dy nieopodatkowane) - każdego członka rodziny, 
dane za 2014 r.
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osią-
ganych przez osoby podlegające przepisom o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
zawierające informacje o wysokości dochodu, wy-
sokości należnych składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i for-
mie opłacanego podatku dochodowego, wysoko-
ści dochodu po odliczeniu należnych składek i po-
datku - gdy członkowie rodziny mają takie docho-
dy, dane za 2014 r.
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz 
płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodar-
stwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczenio-
wych (i fizycznych) ogólnej powierzchni – każdego 
członka rodziny dane za 2014 r. 
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu, 
odpis protokołu posiedzenia sądu albo treść ugody 
sądowej, zasądzające alimenty na rzecz osób w ro-
dzinie lub poza rodziną
w przypadku, gdy osoba uprawniona w 2014 r. 
nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wy-
sokości niższej niż ustalone w orzeczeniu lub ugo-
dzie sądowej – zaświadczenie organu prowadzą-
cego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów 
a także o wysokości wyegzekwowanych alimen-
tów lub informację z sądu lub właściwej instytu-
cji o podjęciu przez osobę uprawnioną do wyko-
nania tytułu wykonawczego za granicą albo o nie-
podjęciu tych czynności w szczególności w związ-
ku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
niemożności wskazania miejsca zamieszkania dłuż-
nika za granicą
w przypadku umieszczenia członka rodziny w in-
stytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
– potwierdzenie nieponoszenia opłaty za pobyt 
członka rodziny w tej instytucji
dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające 
utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian 
sytuacji dochodowej
Co do zasady dochód rodziny będzie obliczany na 
podstawie dochodów osiągniętych w 2014 r., jed-
nak z zastrzeżeniem, że do dnia składania wniosku 
nie było zmian polegających na utracie bądź uzy-
skaniu dochodu. 
Utrata dochodu to:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bez-
robotnych, 
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadcze-
nia przedemerytalnego, nauczycielskiego świad-
czenia kompensacyjnego, a także emerytury lub 
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności go-
spodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w 
rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabili-
tacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługu-
jących po utracie zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej, 

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w 
związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wy-
płacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowią-
zanej do świadczeń alimentacyjnych; 
- utratą świadczenia rodzicielskiego, 
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa  
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków.
Uzyskanie dochodu to: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla 
bezrobotnych, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej, 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury 
lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospo-
darczej lub wznowieniem jej wykonywania po 
okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, 
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadcze-
nia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, 
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym 
mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. 
Gdy w roku kalendarzowym 2014 lub po nim wystą-
piła utrata dochodu do wniosku należy dołączyć do-
kument określający datę utraty dochodu (np. świa-
dectwo pracy lub zaświadczenie byłego pracodaw-
cy. Jeśli w 2014 r. członek rodziny uzyskiwał docho-
dy z kilku źródeł i część dochodów z tych źródeł nie 
jest już uzyskiwana (np. był zatrudniony i prowadził 
pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak został 
zwolniony i na dzień składania wniosku prowadzi 
tylko pozarolniczą działalność gospodarczą), dodat-
kowo należy przedłożyć PIT-y za 2014 r.
Jeśli w roku kalendarzowym 2014 wystąpiło uzyska-
nie dochodu i trwa do dnia składania wniosku, na-
leży dołączyć dokument potwierdzający liczbę mie-
sięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o 
pracę). Gdy w roku kalendarzowym 2015 lub 2016 
wystąpiło uzyskanie dochodu do wniosku należy 
dołączyć dokument określający wysokość docho-
du uzyskanego przez członka rodziny za drugi mie-
siąc licząc od miesiąca uzyskania dochodu (chodzi 
tu o sytuację uzyskania dochodu spowodowaną np. 
podjęciem zatrudnienia przykładowo od 1 kwietnia 
2015 r. i należy przedłożyć zaświadczenie o docho-
dzie netto za maj 2015 r.) 
Program „Rodzina 500 plus”  jest inwestycją w rozwój 
polskich rodzin, która poprawi ich sytuację material-
ną oraz sytuację demograficzną w kraju. Przewiduje 
się, że z programu skorzysta 2,8 mln rodzin, a świad-
czenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzie-
ci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi po-
nad 17 mld zł.

Skrzyszów, dnia: 03.03.2016 r.
Źródło: GOPS Skrzyszów

INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU 

„RODZINA 500 PLUS”
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warun-
ków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz 
opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. 
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Prace z konkursu fotograficznego „Twarze”


