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W  Skrzyszowie na Orliku, 2 czerw-
ca odbył się IV Mundurowy Dzień 
Dziecka. Organizatorami tego wyda-
rzenia byli: Wójt Gminy Skrzyszów, 
OSP Skrzyszów i Żandarmeria Woj-
skowa. Tak jak w poprzednich latach 
i tym razem, nie zabrakło przedstawi-
cieli jednostek mundurowych takich 
jak: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, 
Policja, Państwowa Straż Pożarna, 
Służba Więzienna. 

Wchodząc na teren boiska, łatwo 
można było zauważyć namioty przy-
gotowane przez liczne formacje. Każdy 
miał możliwość podejść do poszcze-
gólnych stanowisk i  zapoznać się ze 
sprzętem, dotknąć czy nawet usiąść 
w danym pojeździe, co nie jest możliwe 
na co dzień dla cywilów a  zwłaszcza 
dzieci. Największą tegoroczną atrakcją 
był czołg T72, z  jednostki pancernej 
w Żurawicy. Wrażenie wywarł już sam 
pojazd, gdy wjechał na plac, ale fakt, że 
każdy mógł wejść do środka, zobaczyć 
jak wygląda on z bliska i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie był czymś niepo-
wtarzalnym. 

Nie zabrakło licznych gier i zabaw, 
zorganizowanych dla dzieci i młodzie-
ży, przejażdżek kładami, motocyklami. 
Chętni mogli również sprawdzić się pod 
kątem strzelania do celu ASG Paintball. 
Przygotowano pokaz baniek mydla-
nych, fitness, mini disco, malowanie 
twarzy, rąk, dmuchane zabawki oraz 

ciekawe eksperymenty, 
co sprawiło, że uśmiech 
nie znikał z  dziecięcych 
twarzy. 

Zebrani mogli obej-
rzeć także walki rycerskie, 
a pokaz ratownictwa me-
dycznego, był doskonałą 
okazją do przypomnienia 
sobie podstawowych za-
sad udzielania pierwszej 
pomocy.

Pomimo niesprzyjają-
cej pogody, IV Munduro-
wy Dzień Dziecka był wy-
darzeniem jak najbardziej 
udanym, obfitującym 
w  różnorodne atrakcje, 
a liczni odwiedzający byli 
tego dowodem. 

Oprócz obchodów Dnia 
Dziecka na obiektach spor-
towych przy Orliku, wójt 
Gminy Skrzyszów zorga-
nizował okolicznościowe 
spotkanie z młodymi mieszkańcami, aby 
uczcić ich święto i jednocześnie przybli-
żyć zgromadzonym wiedzę obywatelską. 

Uczniowie klas szóstych szkół z te-
renu gminy, odwiedzili Urząd Gminy 
i remizę OSP w Skrzyszowie. Wyświe-
tlona została prezentacja dotycząca ich 
miejsca zamieszkania, czyli wszystkich 
sołectw w  gminie. Dzieci zadawały 
mnóstwo pytań dotyczących pracy 

w  urzędzie, a  pan wójt przybliżał im 
poszczególne tematy poruszane w re-
feratach oraz zadawał pytania, a prawi-
dłowe odpowiedzi nagradzał książkami. 

Dzięki takiemu spotkaniu, dzieci 
miały możliwość dowiedzieć się wielu 
interesujących rzeczy na temat naszej 
gminy, zobaczyć jak pracują urzędnicy 
i po krótce dowiedzieć się, w jaki spo-
sób można załatwić sprawy urzędowe. 

WYDARZENIA

Święto Dzieci w Gminie Skrzyszów
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Rada Gminy Skrzyszów podjęła 
jednogłośnie uchwałę o  udzieleniu 
absolutorium z  tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. W  czwar-
tek, 31 czerwca br., w Urzędzie Gminy 
Skrzyszów odbyła się sesja absolu-
toryjna. Absolutorium to jeden z naj-
istotniejszych ustawowych środków 
kontroli rady gminy nad działalnością 
wójta. Po zakończeniu roku budżeto-
wego rada gminy ocenia pracę organu 

wykonawczego w zakresie działalności 
finansowej gminy. Po przedstawieniu 
Radzie sprawozdania finansowego 
za 2017 rok oraz sprawozdania z wy-
konania budżetu, Komisja Rewizyjna 
pozytywnie oceniła oba sprawozdania 
i przedstawiła Radzie Gminy Skrzyszów 
wniosek o udzieleniu Wójtowi absolu-
torium. Również Regionalna Izba Ob-
rachunkowa pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Komisji Rewizyjnej o udziele-

niu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2017.

Ta decyzja jest swoistą aprobatą 
wszystkich działań samorządu wyko-
nywanych wspólnie z  pracownikami 
Urzędu Gminy w  tym skarbnikiem 
i sekretarzem, kierownikami referatów 
i  jednostek organizacyjnych, a przede 
wszystkim radnymi, sołtysami i miesz-
kańcami gminy. Tylko wspólne działanie 
wszystkich organów gminnych może 
przełożyć się na efekty, które są spełnie-
niem oczekiwań mieszkańców. Podjęta 
uchwała jest sukcesem nas wszystkich 
i daje „zielone światło” do dalszej pracy.

Absolutorium udzielone

fot. Katarzyna Łabędź
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Gmina Skrzyszów co roku prze-
znacza spore nakłady finansowe na 
inwestycje w poszczególnych miejsco-
wościach. Sukcesywnie, na ile jest to 
możliwe każda z miejscowości zyskuje 
na infrastrukturze. Co roku pojawiają 
się nowe potrzeby w zakresie remon-
tów jak i pomysły na zagospodarowa-
nie terenu. Jednak nie wszystko można 
zrobić na raz, stąd tylko rozsądne 
planowanie inwestycyjne na kilka lat 
do przodu może przynieść skutek. Tak 
dzieje się w  Gminie Skrzyszów, gdzie 
wiele już wykonano, ale wiele jeszcze 
jest przed nami. Przyjrzyjmy się co 
w  tym roku z  zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych jest wykonywane 
w każdej miejscowości naszej gminy.

ŁADNA 
 � Budowa oświetlenia ulicznego 

w Ładnej na drodze "Księża" i na drodze 
nr 200571K . W Ładnej na drodze „Księ-
ża” (etap II) wykonano 7 lamp ledowych, 
a na drodze nr 200571K (tzw. droga "Na 
Pikusa") - 4 lampy ledowe. Wykonawcą 

zamówienia jest firma ELEKTROECO 
Sp. z  o.o., która wykonała zadanie 
w  terminie i  otrzymała wynagrodze-
nie 55 tys.500 zł. Całość zadania była 
finansowana z budżetu gminy.

 � Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy bazy sportowej 
oraz zagospodarowania terenu przy 
boisku LKS i  remizie OSP w  Ładnej. 
Przedmiotem zamówienia jest opraco-
wanie koncepcji oraz kompletnej doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej 
budowy:budynku magazynowego 
oraz rozbudowy istniejącego zaplecza 
sanitarno-szatniowego przy boisku 
LKS Ładna, chodnika wraz z  odwod-
nieniem oraz oświetleniem parkowym 
na odcinku od remizy OSP do drogi, 

parkingu wraz z  odwodnieniem przy 
LKS Ładna, a także zagospodarowania 
placu przy remizie OSP, przejścia dla 
pieszych oraz rozbiórki ogrodzenia 
przy remizie OSP. Dokumentacja ma 
być gotowa we wrześniu br, a jej koszt 
to ponad 43 tys.zł

 � Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy ciągów pieszo-
-rowerowych przy DK94g w  Ładnej. 
Przedmiotem zamówienia jest opraco-
wanie koncepcji oraz kompletnej doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej 
budowy ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż drogi krajowej DK94g w Ład-
nej po stronie lewej w km 82+078 do 
82+600. Koszt dokumentacji, która ma 
być gotowa do końca września to nieco 
ponad 28 tys. zł.

ŁĘKAWICA 
 � Zakończono budowę oświetlenia 

ulicznego w  Łękawicy na drodze "Na 
Byka" i  "Na Smółkę”. W  Łękawicy na 
drodze „Na Smółkę” zamontowano 13 
lamp ledowych, a na drodze „Na Byka” 
- 12 lamp ledowych. Wykonawcą za-
mówienia była firma ELEKTROECO Sp. 
z o.o., która wykonała zadanie w termi-

Przegląd inwestycji gminnych

źródło: UG Skrzyszów

źródło: UG Skrzyszów
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nie i otrzymała wynagrodzenie108 tys. 
zł . Całość zadania była finansowana 
z budżetu gminy.

 � Budowa chodnika wraz z odwod-
nieniem w  miejscowości Łękawica 
w  ciągu drogi powiatowej nr 1376K 
do granicy z  Łękawką.Nowy chodnik 
z  odwodnieniem o  szerokości 1,50 m 
wraz z przebudową konstrukcji jezdni 
powstaje w Łękawicy. Chodnik poprawi 
bezpieczeństwo uczestników ruchu 
w  ciągu drogi powiatowej nr 1376K 
do granicy z  Łękawką. Wykonawcą 
jest firma HOUSEBUD Paweł Tomasik, 
akoszt inwestycji to 670 tys. zł. Za-
danie w części dofinansowane jest ze 
środków powiatu. Inwestycja zostanie 
zakończona lada dzień, zgodnie z pla-
nem ma to być koniec czerwca br.

POGÓRSKA WOLA
 � Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej z  przyłączami, do przepompowni 
i  drogami dojazdowymi - Przysiółek 
Wielkie Pole. Bodowa kanalizacji to 
największa inwestycja gminna. War-
tość kosztorysu inwestorskiego tej 
inwestycji to ponad 12 mln 94 tys. zł. 
Zadanie otrzymało dofinansowanie 
w  kwocie ponad 5 mln 823 tys. zł 
z Europejskiego Funduszu Spójności - 
Program Infrastruktura i  Środowisko 
- w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w  aglomeracjach 
w POIiŚ 2014-2020. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 2020 rok. 
Obecnie zadanie jest na etapie proce-
dury przetargowej.

 � Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  Pogórskiej Woli (przysiółekPoskle) 

- etap II. Inwestycja rozpoczęta w ze-
szłym roku, obecnie prace są zaawan-
sowane w  skali niemal 20% całości. 
Termin zakończenia to maj 2019 roku. 
Całkowita wartość inwestycji to ponad 
5 mln 225 tys. zł, z czego ponad 3 mln 
100 tys. zł to preferencyjna pożyczka 
z WFOŚiGW

 � Planowane jest wykonanie przej-
ścia dla pieszych na drodze powiatowej 
1378K w sąsiedztwie szkoły w Pogór-
skiej Woli. Wartość kosztorysu inwe-
storskiego to ok. 83 tys. zł. Obecnie 
trwają przygotowania do procedury 
przetargowej.

SKRZYSZÓW 
 � Trwają prace przy budowie drogi 

powiatowej z  Karwodrzy do Ładnej, 
jednej z największych inwestycji dro-
gowych w regionie. Najważniejszy dla 
gminy Skrzyszów jest odcinek z  ron-
dem omijający kościół w Skrzyszowie. 
Wykonana zostanie również przebu-
dowa dwóch mostów – w Skrzyszowie 
na potoku Wątok oraz w Łękawicy na 
potoku Wątoczek. Cała inwestycja 
rozpoczęła się m.in od prac przy przy-
szłym rondzie. Obecnie na tym odcinku 
kończona jest budowa ścieżki rowero-
wej w  ciągu pieszym oraz przebudo-
wywane są sieci gazowa, elektryczna 
i teletechniczna. Niebawem rozpocznie 
się budowa samego ronda.Ten odcinek 

inwestycji zostanie zakończony praw-
dopodobnie na koniec października br.

SZYNWAŁD 
 � Budowa ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej 1357K w Szynwał-
dzie etap VI. Na dzień dzisiejszy trwają 
prace przy budowie ścieżki rowerowej 
w Szynwałdzie wzdłuż drogi powiato-
wej nr 1357K w kierunku granicy z Zala-
sową. To już jest ostatni IV etap budowy 
ścieżki w tej miejscowości. Wykonawcą 
jest firma Housebud Paweł Tomasik, 
która za wykonaną pracę otrzyma 
kwotę niespełna 761 tys.zł. Zadanie 
dofinansowane jest preferencyjną 
pożyczką z WFOŚ. Planowane zakoń-
czenie inwestycji - koniec sierpnia br.

 � Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w przysiółku Świniogó-
ra (etap 7) w miejscowości Szynwałd. 
Inwestycja rozpoczęta w  ubiegłym 
roku, obecnie prace są zaawansowane 
w skali ponad 50% całości. Planowany 
termin zakończenia to marzec 2019 
roku. Całkowita wartość inwestycji 
to niemal 3 mln242 tys. zł z  czego 
ponad1 mln 547 tys. zł jest dofinanso-
wane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 
operacyjne typu „Gospodarka wodno-
ściekowa”. 

INWESTYCJE

źródło: UG Skrzyszów

fot. Mateusz Papuga

fot. Mateusz Papuga
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fot. Mateusz Papuga
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W  historii inwestycji w  gminie 
Skrzyszów największym wyzwaniem 
jest trwająca budowa kanalizacji w Po-
górskiej Woli i  wodociągu w  Szyn-
wałdzie. Jest to wyzwanie nie tylko 
organizacyjne, ale przede wszystkim fi-
nansowe. Ogromne nakłady pracy wielu 
osób aby pozyskać dofinansowanie 
przyniosło efekty. Gmina na rozbudo-
wę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
pozyskała ze źródeł zewnętrznych 
ogółem ponad 10 mln zł, a całkowity 
koszt inwestycji to ponad 20 mln zł. Tak 
duży ciężar finansowy wiąże się z ko-
niecznością ograniczenia, a właściwie 
odłożenia w czasie wykonania innych 
projektów. Rozbudowa kanalizacji i wo-
dociągów w pierwszej kolejności wynika 

nie tylko ze względów cywilizacyjnych, 
ale również z  możliwości uzyskania 
dofinansowania jej budowy ze środków 
europejskich i nie tylko, co w przyszłości 
mogłoby okazać się niemożliwe. Dlate-
go inne projekty, choć tak samo ważne 
dla mieszkańców, muszą poczekać na 
swoją kolej wykonania.

Przypominamy, że w zeszłym roku 
rozpoczęto prace w  Pogórskiej Woli 
–przysiółek Poskle, gdzie na dzień dzi-
siejszy prace są zaawansowane w nie-
mal 20% całości. Również w zeszłym 
roku rozpoczęły się prace w Szynwał-
dzie, gdzie trwa budowa sieci wodocią-
gowej wraz z przyłączami w przysiółku 
Świniogóra (etap 7) – zaawansowanie 
w  50%. Obie inwestycje mają termin 

zakończenia na 2019 rok 
i wymagają dużego zaanga-
żowania zarówno wszystkich 
pracowników związanych 
z inwestycjami jak i radnych 
czy sołtysów. Wiele nieprze-
widzianych problemów zo-
stało już pokonane jak np. 
konieczne zmiany projekto-
we, likwidacja szkód i usterek 
po wykonaniu pierwszych 
robót budowlanych, ale wiele 
jeszcze może się pojawić. 

Całkowita wartość tych inwestycji to 
niemal 8,5 mln zł. Dużym sukcesem dla 
gminy jest niedawne pozyskanie prawie 
6 mln do budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej z przyłączami, do przepompowni 
i  drogami dojazdowymi w  Pogórskiej 
Woli - przysiółek Wielkie Pole. Wartość 
kosztorysowa tej inwestycji to niemal 13 
mln zł. Niebawem rozstrzygnie się kto 
będzie wykonawcą robót. Oczywiście 
trzeba się spodziewać jeszcze więk-
szych nakładów pracy niż do tej pory 
i mieć nadzieję, że zdobyte wcześniej 
doświadczenie pozwoli na unikanie sy-
tuacji nieprzewidzianych. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z  planem to w  2020 
roku zakończy się w gminie Skrzyszów 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej i  wo-
dociągowej w  rejonach o  najgęstszej 
zabudowie.

Po zakończeniu wszystkich roz-
poczętych zadań niemal cała gmina 
będzie wyposażona w  podstawową 
infrastrukturę, co przyczyni się do wzro-
stu poziomu życia mieszkańców oraz 
wzrostu wartości ich działek. Wszystkie 
gminy w  Polsce dążą do nadrobienia 
zaległości w tej materii, aby za kilka lat 
nie pozostać na szarym końcu miejsc 
ucywilizowanych, co gminie Skrzyszów 
nie grozi.

Największa inwestycja gminna 

Trwa renowacja Pomnika Pomordowanych przez hitlerowców w lesie „Kruk” 
w  związku z  100 rocznicą Odzyskania 
Niepodległości. Jest to pomnik autor-
stwa Anatola i Bogdany Drwalów, zbu-
dowany z głazów z widoczną postacią 
upadającego człowieka, wskazującego 
na napis: PRZECHODNIU /POWIEDZ/ 
ŚWIATU. 

Pomnik upamiętnia więźniów, 
głównie z Tarnowa, na których w latach 
1941 – 1942 funkcjonariusze gestapo 
dokonywali masowych egzekucji. Łącz-
nie zginęło tu blisko 400 osób.

Społeczeństwo gminy, ku czci 
pomordowanych wzniosło na miejscu 
kaźni pomnik w latach 1958 – 1959.

Należy również wiedzieć, że odnowa 
pomnika możliwa jest dzięki wsparciu 
Lasów Państwowych, na których terenie 

znajduje się pomnik, Nadleśnictwa Gor-
lice i Piwniczna, które łącznie przekazały 
na modernizację 10.000 zł, (w tym 7.000 
zł - Nadleśnictwo Piwniczna oraz 3.000 
zł - Nadleśnictwo Gorlice).

Pomnik w lesie „Kruk”

źródło: UG Skrzyszów

fot. Mateusz Papuga
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INFORMACJE

Miło nam poinformować, iż dzięki 
staraniom Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szynwałdzie udało się po-
zyskać dofinansowanie na realizację 
projektu o nazwie „Świadomi Ratow-
nicy- zwiększenie kompetencji OSP”.

Czas trwania projektu:
07 maja – 28 grudnia 2018
Wartość projektu: 50 560 zł
Dofinansowanie: 46 320 zł
Wkład osobowy: 4 240 zł

W  ramach projektu wsparciem 
zostaną objęte wszystkie jednostki 
z  terenu Gminy Skrzyszów. Łącznie 
28 strażaków. Każdy z  uczestników 
projektu weźmie udział w cyklu szkoleń 
z  kwalifikowanej pierwszej  pomocy 
przedmedycznej (66h), z  zakresu  me-
tod obsługi,   bezpieczeństwa  i higieny  
pracy  podczas posługiwania  się  pilar-
kami spalinowymi (18h), z  zasad  i tech-
nik ratownictwa  wodnego (18h) oraz 
warsztatu  jak  radzić  sobie  ze stresem  
oraz  wsparcia psychologicznego (8h). 

W  ramach przedsięwzięcia do-
datkowo zostanie zakupiony zestaw 
fantomów do ćwiczeń – dorosły, 
dziecko, niemowlę oraz z czego bardzo 
się cieszymy defibrylator treningowy 
AED. Symulator automatycznego de-
fibrylatora (AED) - jest to urządzenie 
treningowe, którego używa się do 
ćwiczeń przy resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej. Nie można używać 
prawdziwego defibrylatora  na osobie 
żywej ponieważ byłoby to bardzo 
niebezpieczne wręcz mogłoby grozić 
zaburzeniem lub całkowitym zatrzy-
maniem akcji serca. Zakup pozwoli 
nam rozwijać , umiejętności ratownicze 
a także kształcić młodych ochotników. 
Urządzenie jest w  pełni bezpieczne, 
zachowuje całą sekwencję ratowniczą 
lecz nie podaje prądu wzbudzeniowe-
go. Ćwiczenie na tym urządzeniu po-
zwoli wypracować i utrwalić schematy 
potrzebne przy obsłudze prawdziwego 
urządzenia AED.

Projekt finansowany ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w  ramach Rządo-
wego Programu – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Podnosimy swoje 
kompetencje ratownicze z FIO 

OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW 
I NISZCZENIA CHWASTÓW

Wójt Gminy Skrzyszów przypomina o obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  t.j. o konieczności wykaszania traw 
i  niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach w okresie od wiosny do jesieni.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych 
oraz dla mieszkańców, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków, 
a także coraz częściej pojawiających się węży (także żmij). Ponadto wysiew chwastów 
z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. Dodatkowo 
niewykoszone tereny stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych 
zabudowań i terenów leśnych. 

Mając na względzie troskę o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko naturalne 
oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o wywiązywanie się z obowiązku wykaszania 
zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych wyżej  zagrożeń.  
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Jak co roku w  gminie Skrzyszów 
uczniowie wszystkich szkół mogą sko-
rzystać w  okresie letnim z  półkolonii. 
Gmina chętnie dofinansowuje tą formę 
wypoczynku przeznaczając niemałe pie-
niądze z gminnego budżetu. Półkolonie 

cieszą się ogromnym powodzeniem, nie 
tylko ze względu na niski koszt dla rodzi-
ców, ale przede wszystkim ze względu 
na bardzo urozmaicony i bogaty pro-
gram nad którym czuwają dyrektorzy 
wszystkich szkół z terenu gminy. W roku 

szkolnym 2017/2018 gmina Skrzyszów 
przeznaczy łącznie 106 107 zł na półko-
lonie. Rodzice dopłacają do wypoczynku 
dzieci 70 zł/osobę na 1 tydzień.

W  ramach półkolonii zapewniona 
jest opieka nauczycieli, obiady, woda 
mineralna, soki, bilety wstępu, przejazdy 
autokarem oraz atrakcyjny program. 

Oto co zaplanowano w poszczegól-
nych szkołach w tym roku.

Półkolonie na starcie

Szkoła 
Podstawowa nr 1 

w Skrzyszowie

I TYDZIEŃ 02.VII – 06.VII: II TYDZIEŃ 09.VII – 13.VII

- praca w grupach, zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy ruchowe, malowanie twarzy

- basen Wola Rzędzińska
- Odrzykoń – zamek + warsztaty ceramiczne

- Rezerwat Przyrody Prządki
- Muzeum Górnictwa – Zabrze (Królowa Luiza)

- dzień sportu, turnieje, konkursy
- stadnina koni Olimp

- Muzeum Okręgowe w Tarnowie
- basen Wola Rzędzińska

- Muzeum Lizaka – Jasło + Góra Liwocz 
- Inwałd – Ogród Jana Pawła II + Dinolandia
- Zamek w Dębnie (zwiedzanie, warsztaty)

- ognisko, gry, zabawy na powietrzu
- zajęcia artystyczne, naukowe, sportowe

Szkoła 
Podstawowa nr 2 

w Skrzyszowie

- gry i zabawy stolikowe, umysłowe, warsztaty 
plastyczne, eksperymenty, konkursy

- zabawy na boisku szkolnym, plac zabaw
- Rabkoland (wycieczka)

- Zalew Korzeń (spacer po okolicy)
- Fly – Park w Tarnowie 

- basen w Tarnowie

- „Mam Talent’ – konkurs muzyczny, plastyczny
- zabawy na boisku szkolnym

- Zatorland (wycieczka)
- basen w Tarnowie
- zajęcia w grupie

- Jezioro Rożnowskie (wycieczka)
- zabawa taneczna na świeżym powietrzu

- konkursy, plakat z półkolonii

Szkoła 
Podstawowa nr 1 

w Szynwałdzie

- warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, 
kulinarne 
- basen

- Borek (wyjazd)
- rozgrywki sportowe, terenowe

- popołudnie filmowe
- Rabkoland (wycieczka)

- Tarnów (wyjazd)

- warsztaty plastyczne, techniczne, kreatywne, 
kulinarne, muzyczno - taneczne

- zajęcia terenowe, sportowe
- basen

- Bałtów (wycieczka)
- pokaz mody

- Stadnina (wyjazd)
- popołudnie filmowe

Szkoła 
Podstawowa 

w Pogórskiej Woli

- zajęcia w grupach, gry i zabawy
- Kraków Zoo (wycieczka)
- kino w Galerii Tarnovia
- Zawada (park rozrywki)
- basen, quizy, konkursy

- Szynwałd (Pomnik pod Paprociami)
- zabawy w grupach

- Dębno/ Ciężkowice (wycieczka)
- Diabelski Kamień (wycieczka)

- Osada Słowiańska w Stobiernej (wycieczka)

Szkoła 
Podstawowa 
w Łękawicy

- Stadnina koni Olimp
- gry i zabawy w grupach

- prace plastyczne z makaronem i farbami
- Rabkoland (wycieczka)
- basen Wola Rzędzińska

- warsztaty muzealne „ Z Bemem w Siedmio-
grodzie”

- Park Strzelecki w Tarnowie
- karate (pokaz umiejętności+ trening)

- Muzeum Witosa (warsztaty: plener malarski, 
opowieści o chlebie)

- Bacówka na Jamnej (wycieczka)
- Pogórze Ciężkowickie (wycieczka)

- basen Wola Rzędzińska
- Wioska Indiańska (wyjazd – warsztaty rze-

mieślnicze)
- spacer „Śladami Kapliczek w Łękawicy”

Szkoła 
Podstawowa 

w Ładnej

- Park Strzelecki (plac zabaw)
- Kino Marzenie (wyjazd + konkurs plastyczny)

- Bałtów (wycieczka)
- zabawy w grupach

- projekcja filmu w szkole
- basen w Tarnowie + lody

- Inwałd (wycieczka)
- Muzeum Drogownictwa w Szczucinie (zwie-

dzanie + prezentacja)
- rozgrywki sportowe na LKS Ładna

- Wioska Indiańska w Zalasowej (zwiedzanie + 
warsztaty)

- zabawy (bańki mydlane, malowanie twarzy)
- zajęcia plastyczne, spotkanie z zaproszonym 

gościem
- Rabkoland (wycieczka)

- kino Cinema 3D Galeria Tarnovia
- Niedzica (wycieczka: zwiedzanie + rejs stat-

kiem)
- basen w Tarnowie + Promienny Zamek

- rozgrywki sportowe
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Komisja ds. przyznawania stypen-
diów za rok szkolny 2017/2018 z Lokal-
nego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych, przyznała w  tym roku 
stypendia aż 172 uczniom naszych szkół. 
Rozdysponowano 39 880 zł, z  czego  
26 130 zł przeznaczono na stypendia dla 
uczniów z klas szkół podstawowych a   
13 750 zł dla uczniów klas gimnazjalnych. 
Kwotę tą podzielono pomiędzy osoby, 
które w tym roku szkolnym wykazały się 
wybitnymi osiągnięciami naukowymi, 
artystycznymi lub sportowymi. Komisja 
przyjęła kryterium za wyniki w nauce: 
5,3 dla uczniów klas IV-VI szkoły pod-
stawowej oraz 5,2 dla uczniów klasy VII 
szkoły podstawowej oraz uczniów klas 
gimnazjalnych. 

Pod koniec czerwca bieżącego roku 
wpłynęły w sumie 172 wnioski o przy-
znanie stypendium i wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Aż 126 wnio-
sków dotyczyło uczniów z  klas szkół 
podstawowych (kl. IV-VII) a 46 wniosków 
uczniów z klas gimnazjalnych, z czego 
28 wniosków zawierało równocześnie 
wysoką średnią ocen jak i osiągnięcie. 
Najniższe stypendium w klasach IV-VII 
szkoły podstawowej wyniosło 100 zł 

natomiast najwyższe stypendium 540 zł. 
W klasach gimnazjalnych najniższe sty-
pendium wyniosło 100 zł a najwyższe 
900 zł.

Osiągnięcia uczniów to przede 
wszystkim udział w finałach rozmaitych 
konkursów wojewódzkich, ogólnopol-
skich lub nawet międzynarodowych. 
Mamy min. reprezentantów kadry 
w  piłce ręcznej, w  tenisie stołowym, 
ale także laureatów konkursów histo-
rycznych, biologicznych , chemicznych, 
geograficznych czy językowych. Wśród 
artystów wyróżniają się tancerze tańca 
towarzyskiego oraz chórzyści. 

Najwięcej stypendystów mają naj-
większe szkoły kolejno: 

 � Szkoła Podstawowa 
im. H. Marusarzówny 
w  Pogórskiej Woli - 53 
stypendystów,

 � Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Armii Krajowej 
w Szynwałdzie - 43 sty-
pendystów,

 � Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie - 39 sty-
pendystów,

 � Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte w Łękawicy - 20 uczniów 
stypendystów,

 � Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Ładnej - 9 stypen-
dystów.

 � Szkoła Podstawowa Nr 2 im ks. 
Piotra Skargi w  Skrzyszowie - 8 sty-
pendystów,

Uroczysta gala wręczenia dyplomów 
odbyła się 21 czerwca, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Skrzyszowie. Wójt gminy 
wręczając nagrody dziękował zarówno 
uczniom, rodzicom jak i nauczycielom, 
życząc dalszych sukcesów i nieustającej 
wiary we własne możliwości.

Stypendia dla najzdolniejszych

źródło: Mateusz Papuga
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Po raz kolejny Przedszkole Pu-
bliczne im. Aleksandra Siemieńskie-
go w  Szynwałdzie przy współpracy 
z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek 
w  Skrzyszowie zorganizowało edycję 
Festiwalu Przedszkolnych Grup Ta-
necznych dla przedszkolaków z terenu 
gminy Skrzyszów. W tym roku festiwal 
odbył się dziesiątego maja w  Biblio-
tece Publicznej w  Szynwałdzie – filii 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie. 

Każdej edycji festiwalu, organizo-
wanego od 2016 r. towarzyszy hasło 
przewodnie, które wyznacza temat dla 
tańczących uczestników. Festiwal ma 
charakter przeglądu, a  nie konkursu, 
więc każda z występujących na scenie 
grup przedszkolaków zostaje wyróż-

niona i doceniona przez organizatorów.  
Tegorocznym tematem spotkania 

były tańce ludowe. Zaproszeni goście, 
w tym rodzice małych tancerzy mogli 
obejrzeć aż siedem grup tanecznych. 
Oprócz zapre-
zentowanych 
tańców, dzieci 
uczestniczyły 
w  konkursie 
p o d  n a z w ą 
„Kocham Cię 
Polsko”,  na-
wiązującym do 
przypadającej 
w  tym roku 
setnej roczni-
cy odzyskania 
przez Polskę 

niepodległości. Maluchy odpowiadały 
na pytania dotyczące naszej Ojczyzny. 
Na zakończenie prezentacji tanecznych 
wszystkie dzieci otrzymały nagrody, 
dyplomy i słodkie upominki.  

III Festiwal Przedszkolnych Grup Tanecznych

Przedszkole w Łękawicy stawia na 
ekologię. W dobie szybkiego rozwoju 
cywilizacji, coraz większego znaczenia 
nabierają pojęcia: „edukacja ekolo-
giczna”, „ochrona środowiska”, czy 
też „strategia ekorozwoju”. Człowiek 
od wieków korzysta z  naturalnych 
bogactw ziemi doprowadzając jednak 
do ich zanieczyszczenia. Obumiera 
przyroda a organizm człowieka staje 
się słabszy zapadając na coraz więcej 
nowych odmian chorób. Problemem 
globalnym naszej planety staje się 
problem śmieciowy. Śmieci można 
spotkać w  lasach czy też na łąkach. 
Badania prowadzone w niektórych re-
gionach Polski wykazały niski poziom 
świadomości ekologicznej Polaków. 
Zatem kształtowanie świadomo-
ści ekologicznej człowieka winno 
rozpoczynać się na etapie edukacji 
przedszkolnej. Dzieci ze względu na 
obrazowy sposób myślenia poznają 
piękno świata przyrody uwrażliwiając 
swą osobowość na środowisko natu-
ralne. Dorośli w procesie wychowaw-
czym powinni wspólnie z dziećmi dbać 
o  otaczające środowisko naturalne 
a  rodzinne spacery, wycieczki krajo-
znawcze, przejażdżki rowerowe uczą 
dzieci szacunku dla świata flory i fau-
ny. Z biegiem lat dzieci przyjmują po-

stawę aktywnego 
kontaktu z  przy-
rodą. Przedszko-
le  w  Łękawicy 
w programie edu-
kacyjnym kształ-
tuje u dzieci pra-
widłowe postawy 
proekologiczne 
poprzez realiza-
cję różnorodnych 
projektów takich 
jak sadzenie krze-
wów i  kwiatów. 
Organizowane są 
spotkania z  oso-
bami, które zawo-
dowo mają wpływ 
na ochronę śro-
dowiska natural-
nego.  Podczas 
wycieczek i  spa-
c e r ó w  p r z e d -
szkolaki poznają 
otoczenie przy-
ro d n i c z e  z d o -
bywając wiedzę 
na temat świata 
roślin i  zwierząt. 
O rg a n i z o w a n e 
są również różne 
przedstawienia 

i konkursy, które uczą dzieci przywią-
zania do świata przyrody. Stąd śmiało 
możemy nazwać przedszkolaków 
z Łękawicy – Ekoprzedszkolakami.

„Eko – Przedszkolaki”

fot. Anna Mądel

źródło: Przedszkole w Łękawicy
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Uczniowie ze szkoły w  Łękawicy 
wrażliwi na piękno i ochronę owadów 
postanowili wziąć udział w  projekcie 
ekologiczno – edukacyjnym „Misja 
Przyroda” pt. „Poznajemy pszczoły 
-program ochrony pszczelarstwa 
w  Łękawicy w  Gminie Skrzyszów”. 
W ramach tego projektu młodzi miło-
śnicy przyrody zajęli się analizą przy-
czyn drastycznego zmniejszania się 
liczby pszczół nie tylko na świecie, ale 
również w Polsce i w miejscowości Łę-
kawica. Głównym celem realizowanego 
projektu jest uświadomienie uczniom 
wartości lokalnego dziedzictwa przy-
rodniczego, uwrażliwianie na potrzeby 
lokalnej przyrody, rozwijanie wiedzy 
oraz umiejętności niezbędnych do 
rozpoznawania, a  także rozwiązywa-
nia problemów związanych z ochroną 
przyrody. Wnioski, które płyną z  ob-
serwacji prowadzonych przez uczniów 
wskazują, że wśród przyczyn ginięcia 
pszczół można wymienić: zmniejszenie 
się liczby kwiatowych ogrodów, wzrost 
areału zaniedbanych łąk i pól oraz zanik 
uprawy roślin miododajnych. Ambicją 
dzieci oraz młodzieży jest wzbudzenie 

wśród rodziców lub dziadków, często 
będących ogrodnikami, rolnikami, 
sadownikami, troski o naturalne środo-
wisko pszczół. Pasieki są częścią naszej 
lokalnej tożsamości równie cenną, jak 
historia, muzyka, czy język narodowy. 
Autorzy projektu wierzą, że populacja 
pszczół wzrośnie, jeśli w  Łękawicy 
starsze i młodsze pokolenia wspólnie 
założą ogrody kwiatowe, posadzą 
więcej miododajnych drzew, a także za-
dbają o łąki. Rezultaty tej pracy zostały 
podsumowane w  czerwcu w  trakcie 
„Festiwalu Ekologów i Przyrodników”. 
N a j b a r d z i e j 
a k t y w n y m 
uczestnikom 
w y ró ż n i a j ą -
cym się w dzia-
ł a n i a c h  n a 
rzecz ratowa-
nia populacji 
pszczół, a tak-
że ekosyste-
mu, w  jakim 
żyją, wręczono 
dyplomy, po-
dziękowania, 

a także liczne nagrody.
Problem ochrony owadów dotyczy 

nas wszystkich. Według badań, co 
trzecia łyżka pokarmu, którą spoży-
wamy zależy od aktywności owadów 
zapylających. Tylko w  Europie 4000 
warzyw jest zapylanych przez pszczoły 
lub inne owady. Jesteśmy uzależnieni 
od owadów, a  one umierają w  coraz 
szybszym tempie. Śmierć pszczół, to 
nasz – ludzki problem, nasze życie, 
zależy od ich istnienia. Dlatego warto 
pamiętać o  tym, że wystarczy ekolo-
giczne tradycje pszczelarstwa zasto-
sować w codziennym życiu. Inicjatorzy 
projektu zapraszają do włączenia się 
w jego realizację wszystkich mieszkań-
ców Łękawicy, niezależnie od wieku.

/źródło: SP w Łękawicy/

Konkurs „Misja przyroda” 
w szkole w Łękawicy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Piotra Skargi w Skrzyszowie 
wzięli udział w  Ogólnopolskim Kon-
kursie pod nazwą „Szkoła młodych 
patriotów”, który trwał od 30 listopada 
do 30 maja br. 

Celem konkursu jest kształto-
wanie wśród dzieci 
i  młodzieży postaw 
patriotycznych, aby 
jako świadomi mło-
dzi ludzie, dążyli do 
poznania przeszłości 
i zachowywali w pa-
mięci różne ważne 
wydarzenia z  tam-
tego okresu, takie 
jak m.in. odzyskanie 
przez Polskę niepod-
ległości, której 100. 
rocznica przypada 

właśnie w tym roku. 
Uczniowie, idąc za przykładem 

patrona szkoły Piotra Skargi, którego 
święto obchodzili 17 kwietnia, dumni 
są z  tego, że mogą być patriotami. 
Razem z zaproszonymi gośćmi, m.in. 
wójtem Gminy Skrzyszów, panią soł-

tys, dyrektorami szkół oraz rodzicami, 
poprzez śpiew i  tradycyjnego polo-
neza pokazali, że Polska jest dla nich 
ważna i cieszą się z tego, że żyją w tak 
pięknym kraju, mogą odkrywać jego 
historię, tradycje i obyczaje. 

Młodzi patrioci
w szkole im. Piotra Skargi w Skrzyszowie

źródło: SP w Łękawicy

źródło: SP nr 2 w Skrzyszowie
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Już po raz piąty pod patronatem 
Wójta Gminy Skrzyszów został zorga-
nizowany Gminny Konkurs Matema-
tyczny. 24 maja 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej w Ładnej w konkursie wzięło 
udział dwudzie-
s t u  c z t e re c h 
uczniów repre-
z e n t u j ą c y c h 
klasy od IV - VII 
ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 
i   Szkoły Pod-
stawowej nr 2 
w  Skrzyszowie, 
Szkoły Podsta-
wowej  w  Łę-
kawicy, Szkoły 
Podstawowej 
w  Szynwałdzie 
i Szkoły Podsta-
wowej w Pogór-
skiej Woli. Kon-
kurs obejmował 
trzy działy: liczby i działania, geometria 
płaska i przestrzenna oraz łamigłówki 
matematyczne.

Należy podkreślić, że uczestnicy 
konkursu bardzo dobrze poradzili so-
bie z zadaniami. W klasach czwartych 
najlepszy okazał się Jakub Szczęch ze 
Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie, II 

miejsce zajął Łukasz Ramian ze Szkoły 
Podstawowej w Łękawicy zaś miejsce 
III przypadło Dominice Kielian ze Szko-
ły Podstawowej w  Pogórskiej Woli. 
W grupie klas piątych I miejsce zajął 

Łukasz Jeleń ze Szkoły Podstawowej 
w  Szynwałdzie trzy drugie miejsca 
zajęły Martyna Zgłobiś ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Skrzyszowie, Gabriela 
Łabędź ze Szkoły Podstawowej w Łę-
kawicy i  Natalia Stańczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Ładnej. Miejsce trzecie 
przypadło Karolowi Kwiekowi ze Szko-

ły Podstawowej w  Pogórskiej Woli. 
W  kategorii klas szóstych I  miejsce 
zajęła Edyta Smagacz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Skrzyszowie, miejsce 
II Mateusz Paszyński z  Pogórskiej 

Woli, a dwa III miej-
sca zajęli Nikodem 
Gwizdała ze Szko-
ły Podstawowej 
w  Ładnej i  Maria 
Jóźwiak z  Łękawi-
cy. Spośród klas 
siódmych I miejsce 
zajął Adrian Witek 
ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Skrzy-
szowie, na II miejscu 
uplasowali się Mag-
dalena Boczniewicz 
ze Szkoły Podsta-
wowej w  Ładnej 
i Sebastian Wątro-
ba ze Szkoły Pod-
stawowej w  Szyn-

wałdzie, miejsce III zajął Daniel Chaim 
Ze Szkoły Podstawowej w  Łękawicy. 
Wszystkim uczestnikom konkursu 
sponsorzy: Maria Łakoma oraz P.A. 
Makowiec, a  także działająca przy 
szkole SKO wręczyli nagrody i  dy-
plomy. Organizatorem konkursu 
była P. Anna Makowiec.

V Gminny Konkurs Matematyczny

Dzieci z najmłodszych klas Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 
w  Ładnej uczestniczyły w  spotkaniu 

z  pszczelarzami z  Koła Pszczelarzy 
w Skrzyszowie. Panowie: Alfons Drozd 
i  Czesław Kloc opowiadali o  życiu 

pszczół i  ich roli w  środowisku oraz 
konieczności ochrony tego gatunku 
owadów. Zwrócili uwagę na potrzebę 
sadzenia i pielęgnacji roślin miododaj-
nych. W  czasie spotkania uczniowie 
zapoznali się z budową ula, wyglądem 
ramek, węzy, narzędziami, którymi po-
sługuje się pszczelarz w pasiece. Mieli 
okazję przymierzać strój ochronny 
pszczelarza. Atrakcją okazała się de-
gustacja miodu. Przy tej okazji dzieci 
dowiedziały się jakie są rodzaje miodu, 
jakie korzyści dla organizmu przynosi 
spożywanie miodu. Uczniowie obejrzeli 
film edukacyjny na temat życia pszczół 
oraz powstawania miodu. 

Poprzez edukację najmłodszych 
i  spotkania z  pszczelarzami, szkoła 
w  Ładnej włącza się w  akcję ochrony 
pszczół i pszczelarstwa, co ma ogrom-
ne znaczenie dla naszego naturalnego 
środowiska. 

PSZCZÓŁKI w Ładnej

OŚWIATA

źródło: SP w Ładnej

źródło: SP w Ładnej
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OŚWIATA

W  ostatnią niedzielę maja 2018 r. 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii 
Krajowej w  Szynwałdzie zorganizo-
wano Szkolny Festyn Rodzinny. Była 
to już XVI edycja tego dużego, szkol-
nego i  lokalnego przedsięwzięcia, 
integrującego społeczność szkolną 
z  lokalnym środowiskiem. W  boga-
tym programie znalazły się m.in. pre-
zentacje taneczne i wokalne uczniów, 
szkolny program kabaretowy, pro-
gram patriotyczny, a  także występ 
grupy Jaszczur & Przyjaciele oraz za-
bawa taneczna.
XVI Szkolny Festyn Rodzinny oka-
zał się przedsię-
wzięciem nad 
wyraz udanym. 
Dopisała pogo-
da, dopisali Go-
ście, podobały 
się festynowe 
atrakcje. Orga-
nizatorzy zostali 
zmobilizowani do 
tego, by nie po-
przestawać i  już 
planować kolejną 
tego typu impre-
zę w  roku przy-
szłym.

Festynowo kolorowo

fot. Ewelina Wójtowicz
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Młodzieżowa Rada Gminy, która 
została powołana na nową kadencję 
w marcu br opracowała plan swoich dzia-
łań na 2018 rok. Sezon rozpoczął się od 
akcji „Zerwijmy łańcuchy”. Młodzi ludzie 
jeszcze w czerwcu, jako wolontariusze 
spotkali się w  tarnowskim 
azylu dla bezdomnych zwie-
rząt i pomagali w codziennej 
opiece i  pielęgnacji opusz-
czonych pupili. Następnym 
wydarzeniem będą konty-
nuowane z  lat ubiegłych 
„Noce filmowe” – 14 lipca 
w  Szynwałdzie i  11 sierpnia 
w  Skrzyszowie. W  nowym 
roku szkolnym młodzież 
zaprosi uczniów wszystkich 
szkół na Dni Sportu czyli tur-
niej w piłce nożnej i siatkowej, 
który zakończy mecz Mło-
dzieżowa Rada Gminy kontra 
Rada Gminy Skrzyszów. Rów-
nież we wrześniu młodzież 
będzie brała udział jako wo-
lontariusze w  tradycyjnym 
Balu dla niepełnosprawnych 

Zbliża się koniec roku szkolnego 
2017/2018, dlatego czas na podsumo-
wanie osiągnięć uczniów w różnego ro-
dzaju konkursach i dziedzinach wiedzy, 
takich jak: 
� Ogólnopolski Konkurs Histo-

ryczny „Losy żołnierza i  dzieje oręża 
polskiego” na etapie wojewódzkim, 
który odbył się w Krakowie 5 kwietnia. 
W  konkursie wzięli udział zarówno 
uczniowie z  gimnazjów jak i  ze szkół 
podstawowych. Łącznie było to blisko 
220 osób. Szkołę Podstawową w Szyn-
wałdzie reprezentowało 10 uczniów, 
a  tytuł laureata otrzymali: Aleksandra 
Jacher, Daniel Broccato, Łukasz Zegar, 
Aleksandra Krakowska, Aleksandra 
Siemek, Wiktoria Kipias, Damian Gębica, 
Eliza Zegar, Łukasz Jeleń, a  tytuł fina-
listy zdobył Bartosz Zabawa. Ponadto 
uczennica klasy III gimnazjum – Alek-

w  Ładnej oraz odwiedzą Regionalny 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Pogórskiej Woli. Współpraca z niepeł-
nosprawnymi zapewne przełoży się na 
sposób myślenia i działania młodzieży 
w następnych latach. Bardzo ciekawie 

sandra Jacher zakwalifikowała się do 
etapu centralnego, który odbędzie się 
w Warszawie,
� Małopolski Konkurs Języka 

Hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpa-
nii”. I miejsce zajął reprezentant Szyn-
wałdu Daniel Broccato, który opanował 
język hiszpański w mistrzowskim stop-
niu, będąc samoukiem,
� Małopolski Konkurs Chemicz-

ny – etap wojewódzki, w którym tytuł 
laureata zdobył Szymon Magdziarczyk ,
� Małopolski Konkurs Histo-

ryczny, również na etapie wojewódzkim 
– laureatami zostali: Szymon Magdziar-
czyk i Łukasz Zegar,
� Małopolski Konkurs Języka 

Angielskiego, którego wyniki ogłoszono 
w marcu. Tytuł finalistki zdobyła Aneta 
Jop z Szynwałdu,
� XV Ogólnopolski Konkurs Po-

zapowiada się „Noc naukowców” i Prze-
gląd Teatrów Szkolnych, które zaplano-
wano na koniec 2018 roku. Plan pracy 
zapowiada się ciekawie a młodzież ma 
nadzieję, że nieprzewidziane okoliczno-
ści nie zmienią założonych działań.  

etycko – Plastyczny, zorganizowany pod 
hasłem „Błogosławiona Karolino, świeć 
nam przykładem”. Podsumowanie kon-
kursu odbyło się w Woli Radłowskiej na 
początku marca. II miejsce zajęła Natalia 
Ruścińska w kategorii prac poetyckich,
� VII edycja konkursu wojewódz-

kiego pod hasłem „Jan Paweł II – patron 
najgodniejszy”. 

Konkurs miał miejsce w Szkole Pod-
stawowej w Zębie, II miejsce w kategorii 
prac plastycznych zajęła Milena Siemek 
z kl. I, a wyróżnienie w konkursie multi-
medialnym zdobył Jakub Podraza z kl. IV,
� II Gminny Konkurs Pięknego 

Czytania „Czytam, bo lubię”, odbył się 
24 kwietnia w Skrzyszowie. Reprezen-
tantami szkoły byli: Emilia Wzorek kl. 
II gimnazjum, Szymon Stańczyk kl. VI, 
Agata Wardzała kl. IV, Krystian Iwan 
kl. III. Jury najwyżej oceniło prezentację 

Młodzieżowa Rada Gminy ma plan

Podsumowanie zmagań 
konkursowych szkoły w Szynwałdzie

fot. Mateusz Papuga
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lektury w wykonaniu Krystiana Iwana, 
który zajął I miejsce,
� konkurs „Mój las”, którego 

podsumowanie odbyło się w siedzibie 
RDLP w Krakowie 5 maja. 

Piotr Guściara zajął I miejsce w kate-
gorii klas I-III, a Michał Laska otrzymał 
wyróżnienie. Patrycja Kmiecik zdobyła IV 
miejsce w kategorii klas VII i gimnazjum,
� XIII Gminny Konkurs Przy-

rodniczy pod hasłem „Jestem cząstką 
przyrody”, którego wyniki ogłoszono 
w  Szkole Podstawowej w  Łękawicy,  
II miejsce zajęła Nikola Smoleń,
� konkursy literacki i plastyczny 

pod hasłem „Postać Ks. Piotra Skargi – 
kaznodziei i nauczyciela”, którego wyniki 
ogłoszono w  Skrzyszowie 7 kwietnia. 
Uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Szynwałdzie zdobyły wysokie noty. 
I miejsce w konkursie literackim zdobyła 
Anna Antosz z kl. V, a Aleksandra Siemek 
z kl. VII zdobyła III miejsce. Natomiast 
w konkursie plastycznym I miejsce zajęła 
Magdalena Ciurej z kl. II, a Maja Ostrow-
ska z kl. I zdobyła III miejsce,
� konkurs „Znam treść lektur 

szkolnych” – w Tarnowie – Mościcach, 
odbył się 28 lutego. W zmaganiach wzięli 
udział uczniowie gimnazjów z Tarnowa 
i okolicznych miejscowości. Aneta Jop 
i Szymon Magdziarczyk reprezentowali 
szkołę w Szynwałdzie. Szymon osiągnął 
bardzo dobry wynik i zajął miejsce II,
� konkurs plastyczny „Nowa 

przygoda Koziołka Matołka”, odbył się 
w Ładnej 15 marca. 

Oliwia Miczek z klasy drugiej zajęła II 
miejsce, a Szymon Wardzała z kl. I zdo-
był wyróżnienie,
� XVII Gminny Konkurs Recy-

tatorski Poezji Karola Wojtyły - miał 
miejsce w maju. Uczniowie z Szynwałdu: 
Aleksandra Rogoż z klasy drugiej zajęła 
II miejsce, a Szymon Stańczyk z klasy VI 
zdobył wyróżnienie,
� III edycja konkursu „Wy jeste-

ście przyszłością świata”, zorganizowana 
przez Fundację Wspierania Edukacji 
i  Kultury SYNERGIA w  partnerstwie 
z  Fundacja Chronić Dobro, odbyła się 
w Tyńcu 22 maja, 

Laureatką konkursu literackiego 
„Jan Paweł II we wspomnieniach miesz-
kańców małopolski” została Emilia 
Wyszyńska z kl. IV, od strony plastycz-
nej pod hasłem „Poezja Karola Wojtyły 
w obrazach”, laureatami zostali: Michał 
Laska z kl. II, Agata Wardzała i Weronika 
Bańdur z klasy IV, Weronika Boruch z kl. 
II gimnazjum, a także Mariola Plebanek 
z kl. III gimnazjum.
� konkurs historyczny „Drogi 

do niepodległej Polski”, który odbył się 
22 maja i został zorganizowany w Rzu-
chowej. W konkursie wiedzy I miejsce 
w kategorii klas IV-VI zajęli uczniowie: 
Szymon Stańczyk, Eliza Zegar, Łukasz 
Jeleń. W kategorii klas VII i gimnazjum, 
II miejsce zajęli: Aleksandra Siemek, 
Wiktoria Stepek, Jakub Jurczyk. W kon-
kursie plastycznym natomiast III miejsce 
otrzymała Martyna Kipias w kat. klas I-III 
oraz Oskar Frączek III miejsce w kat. klas 
IV – VI. Roksana Sarad zajęła III miejsce 
w kat. klas VII i gimnazjum.

Ponadto w maju odbyły się liczne 
konkursy organizowane przez szkołę 
w Szynwałdzie i posiadające już swoją 
tradycję:
� VIII konkurs języka angielskie-

go pod hasłem: „Increasing vocabulary 

– Improving English”.
I miejsce (ex aequo): Amelia Świer-

czek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli 
Rzędzińskiej i Aneta Jop – Szkoła Pod-
stawowa w  Szynwałdzie. II miejsce: 
Karolina Kochan – Szkoła Podstawowa 
w Siemiechowie, a III miejsce: Krystyna 
Furtak – Szkoła Podstawowa w Pogór-
skiej Woli,
� V konkurs ortograficzny 

„O Pióro Wójta Gminy Skrzyszów” 
I miejsce zdobył Szczepan Usarz, II 

miejsce Gabriela Bednarz – uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w  Ryglicach. 
III miejsce (ex aequo) Krystyna Furtak 
ze Szkoły Podstawowej w  Pogórskiej 
Woli oraz Aleksandra Jacher ze Szkoły 
Podstawowej w Szynwałdzie,
� konkurs chemiczny „ Z chemią 

na ty”, w którym I miejsce zajął Szymon 
Magdziarczyk z Szynwałdu, II miejsce 
Jakub Kiwior z Pogórskiej Woli, III miejsce 
Filip Korus ze Skrzyszowa,
� szkolny konkurs matematyczny 

klas I  – III. Tytuł mistrza matematyki 
zdobył Filip Bańdur z kl. I, Nadia Chrupek 
z kl. II oraz Weronika Ciurej z kl. III,
� szkolny konkurs ortograficzny 

klas II – III. Krystian Świdziński z  kl. 
II został mistrzem ortografii oraz ex 
aequo Dominik Cup i  Krystian Iwan 
z klas trzecich.

Uczniowie, poprzez udział w różnych 
konkursach poszerzają swoją wiedzę 
i  horyzonty myślowe. Oprócz nagród 
i satysfakcji, w przyszłości maja szansę 
na specjalne uprawnienia podczas re-
krutacji do szkół, mogą także uzyskać 
lepszą ocenę z danego przedmiotu, czy 
nawet stypendium. 

OŚWIATAWYDARZENIA

źródło: SP w Szynwałdzie
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W niedzielny wieczór 10 czerwca 
na placu przed wejściem do Biblio-
teki Publicznej w Szynwałdzie – filii 
Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
tek w  Skrzyszowie po raz pierwszy 
odbył się koncert w ramach nowego 
cyklu „Szynwałdzkich Tarasów”. 
Muzyczny wieczór rozpoczął występ 
chóru Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Szynwałdzie, następnie 
na scenie pojawił się zespół Big 
Contest Band – Tarnowska Orkiestra 
Rozrywkowa. Swój specjalny występ 
miały także laureatki „Gminnego 
Konkursu Artystów Maestro”. 

Czterdziestoosobowy chór szkoły 
podstawowej w Szynwałdzie wprowa-
dził zebranych słuchaczy w muzyczny 

klimat bardzo dobrym wykonaniem 
utworów, pochodzących spoza typowo 
szkolnego repertuaru. Publiczność 
mogła usłyszeć wokalno – instrumen-
talne aranżacje takich przebojów mu-
zyki rozrywkowej jak: „Rzeka marzeń”, 
„Biegnij przed siebie” czy „Za każdy 
uśmiech Twój”. Członkowie chóru 
dobre przygotowanie do występu za-
wdzięczają Barbarze Iwan, która kieruje 
szkolnymi talentami muzycznymi od 
kilkudziesięciu lat.

Jako gwiazda wieczoru wystąpił 
zespół Big Contest Band – Tarnowska 
Orkiestra Rozrywkowa. Ten dzie-
więtnastoosobowy band gromadzi 
w  swoim składzie zarówno profesjo-
nalnych i  doświadczonych muzyków, 

jak i  młodzież zdobywającą pierwsze 
doświadczenie artystyczne i sceniczne 
u  boku starszych kolegów. Podczas 
niedzielnego programu Big Contest 
Band zaprezentował jazzowe aranżacje 
przebojów muzyki rozrywkowej takie 
jak: „Billie Jean”, „Layla”, „Lets get loud”, 
czy „Rosanna”. 

W  trakcie wieczoru zostały rów-
nież ogłoszone wyniki „Gminnego 
konkursu Artystów Maestro”. Wszyscy 
uczestnicy przesłuchań konkursowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dwie 
laureatki: Milena Gębala i Kinga Zyguła, 
które ex aequo zdobyły główną na-
grodę otrzymały upominki rzeczowe 
i  finansowe. Dodatkowo laureatki 
zaśpiewały utwory, którymi wywal-
czyły sobie zwycięstwo w  konkursie. 
Ze sceny publiczność usłyszała, „Co się 
śni niewidomym” w wykonaniu Mileny 
Gębali i  „Purpose” zaprezentowane 
przez Kingę Zygułę.

Muzyczna uczta 
podczas koncertu „Szynwałdzkich Tarasów”

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie po raz pierwszy zorga-
nizowało „Gminny Konkurs Artystów 
Maestro”. Do udziału w przesłuchaniach 
konkursowych, które odbyły się 19 maja 
w bibliotece w Szynwałdzie zostały za-
proszone wszystkie muzycznie uzdol-
nione osoby w dziedzinie śpiewu i gry 
na instrumentach. Spośród dziesięciu 
uczestników: trzech instrumentalistów 
i siedmiu wokalistów, jury konkursowe 

Gminne Centrum Kultury i  Bi-
bliotek w Skrzyszowie po raz pierw-
szy zorganizowało Noc Muzeów. 
Wydarzenie to miało miejsce w bi-
bliotece w Szynwałdzie, na tydzień 
przed Nocą Muzeów w  Tarnowie.  
W  ramach tej imprezy odbyło się 
nocne oglądanie prac Jerzego Ru-
szla oraz obiektu archeologicznego, 
o którym opowiadał Andrzej Szpu-
nar – dyrektor Muzeum Okręgowe-
go w Tarnowie.

Obiektem archeologicznym był 
niezwykły uchwyt podręcznego 
lusterka sprzed dwóch tysięcy lat, 
które wykopano z  ziemi w  osadzie 

pod przewodnictwem Marka Ostrow-
skiego, muzyka i  wokalisty zespołu 
AnVision jednogłośnie postanowiło 
przyznać zwycięstwo dwóm wokalist-
kom. Wśród laureatek, które exequewo 
zdobyły główną nagrodę znalazły się: 
Milena Gębala i Kinga Zyguła. Milena 
zaśpiewała utwór „Co się śni niewido-
mym”, natomiast Kinga Zyguła zapre-
zentowała piosenkę Justina Biebera 
pt. „Purpose”. Obie laureatki oprócz 

celtyckiej w  Pasiece Otwinowskiej 
w gminie Żabno.

Archeolodzy z tarnowskiego mu-
zeum prowadzili badania wykopali-
skowe w Pasiece Otfinowskiej w 1991 
roku i  wtedy to natrafili na bardzo 
efektowny okaz sprzed 2000 lat, 
przybierający w  środkowej partii 
kształt ażurowej pętli, dodatkowo 
zdobiony po obu końcach ozdobnymi 
wypustkami i  guzkami. Początkowo 
uważany za fragment nieokreślonego 
przedmiotu, po szczegółowej analizie 
okazał się niezwykłym archeologicz-
nym rarytasem. Ten luksusowy przed-
miot powstał prawdopodobnie na 

nagród rzeczowych i finansowych zo-
stały wyróżnione występem podczas 
koncertu z cyklu „Szynwałdzkie Tara-
sy”, który odbył się 10 maja na placu 
przed wejściem do Biblioteki Publicznej 
w  Szynwałdzie. Dodatkowo, przy tej 
okazji wszyscy uczestnicy przesłuchań 
konkursowych otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Organizatorzy zapowiadają, 
że konkurs będzie kontynuowany w na-
stępnych latach.

terenie Noricum, prowincji rzymskiej 
zajmującej obszar dzisiejszej połu-
dniowej Austrii w drugiej połowie I w. 
p.n.e. Na terenie Barbaricum lusterka 
były z  pewnością towarem luksu-
sowym, sądząc po ich stosunkowo 
częstym występowaniu w okazałych 
grobach, są jednocześnie bardzo 
rzadkim znaleziskiem ponieważ z te-
renu dzisiejszej Polski znanych jest 
tylko kilka egzemplarzy.

Obiekt został pokazany w ramach 
cyklu muzealnego „Galeria jednego 
obiektu”, którego ideą jest udo-
stępnienie obiektu tylko i wyłącznie 
w danym dniu.

Gminny Konkurs Artystów Maestro

Pierwsza Noc Muzeów w Szynwałdzie
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narkotyki i paranoja. Kryminał z krwi, 
morza krwi i kości. 

INNI LUDZIE, Dorota Masłowska
W tej książce jest wszystko. Od „a” 

do „ż”. Oryginalny język, smog zamiast 
tlenu, jedzenie z  pudełek, romans 

z  „hydraulikiem”, hip hop z  ulicy, ro-
dzina na zdjęciu, koledzy przez telefon, 
uliczne korki oraz stara choinka z igła-
mi na podłodze. Do tego całość została 
zamknięta w  „opakowaniu” płyty CD 
i okraszona rymowanymi tekstami. Au-
torka zachwyca i przeraża, opowiadając 
o Polsce i Polakach. 

NOCNY OGRODNIK,
Jonathan Auxier
Wiktoriańska Anglia, stara posia-

dłość i drzewo. Do tego dwójka osieroco-
nych dzieci, która podejmuje prace tam, 
gdzie diabeł mówi „dobranoc”. Strach 
miesza się z radością, tajemnicą i opowie-
ścią starej bajarki, która, jednym słowem, 
potrafi rzucić świat na kolana.  Książka 
dla młodszych, jak i starszych czytelni-
ków. Gęsia skórka - gwarantowana.

KULTURAWYDARZENIA

O WILKU, KTÓRY NIE 
LUBIŁ CZYTAĆ (tom 10), 
Orianne Lallemand, 
Éléonore Thuillier
Nie wszystkie wilki są złe i  myślą 

wyłącznie o  zjedzeniu Czerwonego 
Kapturka. Są też i takie, którym w gło-
wie książki. Małe i duże. Nie uwierzycie, 
lecz potrafią pożreć każdą ich ilość, bo 
uwielbiają smak słodkiego papieru. Czy 
w takim razie, książki, podobnie jak di-
nozaury, mogą wyginąć? Przekonajcie 
się sami. Tylko się spieszcie. W każdej 
chwili może pojawić się wilk i… zjeść 
książki z Waszej biblioteki.

MAKBET, Jo Nesbø
W  2016 roku obchodzi l iśmy 

400-lecie śmierci Wiliama Szekspira. 
Z  tej okazji powstała seria książek 
(Projekt Szekspir), która no nowo 
opowiada  historie znane z  dzieł an-
gielskiego dramatopisarza. Jednym 
z autorów, zaproszonym do projektu, 
jest Jo Nesbø. Norweg przybliża nam 
losy policjanta, który nie cofnie się 
przed niczym, aby ziścić swoje marze-
nia o władzy. W skrócie:  morderstwa, 

NOWOŚCI w BIBLIOTECE w Skrzyszowie

Tej  samej nocy w  bibl iotece 
w  Szynwałdzie otworzono wystawę 
pt. „Akwarele” tego znanego tar-
nowskiego malarza – Jerzego Ruszla. 
Wystawa składa się z 29 obrazów wy-
konanych trudną techniką akwareli. 
Piękne krajobrazy pokazują kunszt, 
talent i  lata doświadczeń twórcy. 
Jerzy Ruszel urodził się w  1956 roku 
w Tarnowie a studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 
w 1984 uzyskał dyplom na Wydziale 

Architektury Wnętrz. W  roku 1988 
otrzymał stypendium twórcze mia-
sta Krakowa. Następnie w  związku 
ze zmianą miejsca zamieszkania 
zatrudnił się w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych w  Tarnowie, 
gdzie pracuje do dzisiaj. Jest artystą 
wszechstronnym, zajmuje się pro-
jektowaniem, malarstwem, rzeźbą, 
a także aranżacją wnętrz. Uczestniczył 
w  kilkudziesięciu wystawach indy-
widualnych i  zbiorowych, zarówno 

w kraju, jak i za granicą.
Wystawa „Akwarele” Jerzego 

Ruszla  czynna w bibliotece w Szyn-
wałdzie do 28 czerwca br.

Dziękujemy wszystkim, którym 
w  gorącą sobotnią noc nie chciało 
się spać lub grillować i  postanowili 
przyjść do biblioteki w Szynwałdzie. 
Frekwencja zaskoczyła nas pozytyw-
nie – około 120 osób, co zachęca do 
kontynuacji tego typu współpracy 
i wydarzeń.
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Na terenie gminy Skrzyszów od 2012 r. Klub Kobiet Kre-
atywnych Gracja organizuje zajęcia z  aerobiku. Zajęcia te 
cieszą się bardzo dużą popularnością, o  czym świadczy to, 
że co roku są kontynuowane na terenie każdej lub prawie 
każdej miejscowości gminy Skrzyszów. Obecnie zakończył się 
pierwszy semestr aerobiku, realizowany z projektu dofinan-
sowanego z budżetu gminy Skrzyszów. Zajęcia odbywają się 
regularnie dwa razy w  tygodniu we wtorki i  czwartki w  go-
dzinach wieczornych, na salach gimnastycznych szkół każdej 
z pięciu miejscowości gminy. Aerobik prowadzony jest przez 
instruktorki z  uprawnieniami i  wieloletnim doświadczeniem, 
a wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Klub Kobiet Kre-
atywnych Gracja. W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy 
gminy Skrzyszów, również panowie. Cały projekt obejmuje dwa 
semestry: I semestr (luty – czerwiec 2018r.) i II semestr (wrzesień 
– grudzień 2018 r.). Przed rozpoczęciem wrześniowych zajęć 
będzie prowadzona rekrutacja na II, ostatni semestr aerobiku, 
realizowany w ramach tego projektu. W I semestrze w zajęciach 
uczestniczyły 172 osoby.

Klub Kobiet Kreatywnych Gracja realizuje projekt, na który 
otrzymał dofinansowanie z Fundacji BGK w ramach programu 
„Moja Mała Ojczyzna” w kwocie 17 054 zł.

Projekt nosi wymowny tytuł: „Spotkajmy się przy kawie 
z  Klubem Kobiet Kreatywnych GRACJA”. W  ramach tego 
przedsięwzięcia członkinie Klubu wraz osobami wspierającymi, 
wybudowały obok swojej siedziby miejsce spotkań, Powstał 
placyk i alejka z kostki brukowej, zakupiono meble ogrodowe, 
altanę, pergolę, piękną roślinność, a także nową bramkę z dwo-
mapanelami ogrodzeniowymi. Wszystko po to, aby zaktywo-
wać mieszkańców Gminy Skrzyszów, zachęcić ich do wyjścia 
z domu i spędzić miło czas z przyjaciółmi, mieszkańcami, czy 
rodziną, dziećmi, wnukami - przy darmowej kawie, herbacie 
oraz pysznym domowym cieście.

Spotkania, na które Klub serdecznie zaprasza odbywają 
się w każdy poniedziałek w miesiącach od maja do sierpnia od 
godz. 16.00.

STOWARZYSZENIA

Aerobik z Klubem Kobiet Kreatywnych Gracja 

Na kawę z „Gracją”

fot. Jolanta Furtak
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Od blisko 20 lat jedną z najbardziej 
popularnych dyscyplin sportowych 
w  gminie Skrzyszów jest turystyka 
rowerowa, która cieszy się wielką popu-
larnością wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Wszyscy chętnie biorą udział 
w  rajdach rowerowych. W  tym roku 
także odbył się rajd rowerowy. Wójt 
gminy oraz Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie zaprosili mi-
łośników dwóch kółek. W rajdzie wzięło 
udział ponad stu rowerzystów z gminy 
Skrzyszów oraz sąsiednich miejscowo-
ści. Najliczniejszą grupę uczestników 
rajdu stanowiło 18 rodzin, jechało także 
wielu cyklistów tarnowskiego „Sokoła” 
oraz liczna grupa młodzieży. Najmłod-
szym uczestnikiem rajdu był czterola-
tek Jaś Mitera. Trasa rajdu długości 20 
km obejmowała malownicze tereny 
Skrzyszowa i  Pogórskiej Woli z  metą 

Wśród wielu form zawodów ko-
larskich jest DARE2b MTB Maraton. 
Są to zawody o  charakterze wyczy-
nowym. 20 maja br. już czwarty rok 
z  rzędu w Skrzyszowie kolarze z te-
renów Polski południowej  a  także  
z innych obszarów stanęli na linii star-
tu. W  Maratonie wzięło 
udział  150 uczestników, 
którzy wyruszyli na krót-
ką asfaltową trasę i długi 
odcinek trasy przez las. 
Organizatorzy przygoto-
wali do przejechania trzy 
dystanse tak, aby każdy, 
na miarę swoich możli-
wości mógł przejechać 
trasę Maratonu. Oprócz 
sportowej rywalizacji do-
rosłych swoje zawody 
miały też dzieci, które 
rywalizowały podzielone 
na grupy wiekowe obok 
boiska ORLIK. Wracając 
do dystansów przygo-
towanych dla dorosłych 

nad zalewem w  Skrzyszowie, gdzie 
organizatorzy uhonorowali uczestni-
ków rajdu pamiątkowymi dyplomami 
zaprosili wszystkich na poczęstunek 

najkrótszy z  nich QUARTER liczył 
ok.28 km  i  pozwolił podjechać ok. 
500 metrów docierając do Trzeme-
skiej Góry.

Pozostałe dłuższe dystanse pro-
wadziły na Brzankę i  Ostry Kamień 
i  liczyły odpowiednio 58 oraz 85 km 

z  grilla zasponsorowany przez Marię 
i  Krzysztofa Kowalskich, Zbigniewa 
Korusa, Elżbietę i Kazimierza Świdziń-
skich, Pawła Mroza, Anetę i Krzysztofa 
Galusów, Jana Starostkę oraz Elżbietę 
Onik. Nad bezpiecznym przebiegiem 
rajdu czuwała Policja, Małopolska 
Kolumna Transportu Sanitarnego oraz 
strażacy OSP. 

ponieważ najdłuższy z  nich nazy-
wający się Full dwa razy pokonywał 
wzniesienie Pasma Brzanki i pozwolił 
podjechać ponad 2000 metrów. Na 
mecie dla wszystkich zawodników 
przygotowane były ciepłe posiłki oraz 
ciepłe i chłodne napoje.

19 maja wystartował 
Gminny Rajd Rowerowy

Kolarze na linii startu 
DARE2b MTB Maraton 2018 w Skrzyszowie

fot. Mateusz Papuga

fot. Mateusz Papuga
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W piątek, 4 maja po raz pierwszy 
odbyły się zawody w pierwszej edycji 
Karpackiego Wyścigu Kurierów dla 
Amatorów. Wyścig Kurierów cieszy 
się popularnością w całej Europie, to 
forma konkursu dla kolarzy , którzy 
nie przekroczyli wieku 23 lat. Do 
2017r. w  wyścigu mogli startować 
jedynie zawodowi kolarze. Od tego 
roku oprócz zawodowców w Karpac-
kim Wyścigu Kurierów startuje każdy 
amator, który traktuje kolarstwo jako 
hobby. Pierwsza edycja Karpackiego 
Wyścigu Kurierów dla Amatorów obej-
mowała w tym roku trzy dni, od 4 do 
6 maja.Uczestnicy mogli startować 
w każdym z trzech dni bądź dwa lub 
jeden dzień. W piątek zawodniczki 
i  zawodnicy musieli zmierzyć się 
z próbą jazdy indywidualnej na czas 
na dystansie 5 km. Miejscem startu 
i mety trasy była siedziba OGP GAZ 
SYSTEM w  Pogórskiej Woli. Trasa 
była płaska i  nieskomplikowana 
technicznie. Pierwszy dzień wyścigu 
wypadł następująco:

Prolog – 4 maja: Pogórska Wola, 
jazda na czas, 5 km, zwycięzcy:

K-I: Natalia Hady; M-O: Piotr 
Witkowski; M-I: Grzegorz Warchoł; 
M-II: Marek Witek ;M-III: Krzysztof 
Łuczkowiec; M-IV: Andrzej Kukułka 

Po raz kolejny gmina Skrzyszów 
otrzymała wsparcie finansowe z Mi-
nisterstwa Sportu i  Turystyki w  ra-
mach programu KLUB. Trzy kluby 
z  naszego terenu zakwalifikowały 
się do programu – LKS Szynwałd 
otrzyma 15 000zł, LKS Ładna i  KS 
Pogoria z Pogórskiej Woli po 10 000 

Obiekty sportowe ORLIK powstały 
celem ułatwienia zarówno dzieciom jak 
też młodzieży i dorosłym uprawianie 
sportu. Projekt „ORLIK 2012” to przed-
sięwzięcie, które powstało z inicjatywy 
rządu w 2007 roku. Ponad 2600 kom-

Drugi dzień rywalizacji odbył się na 
Podkarpaciu, w okolicy Pilzna. Kolarze 
mieli do pokonania 28 kilometrowe run-
dy wiodące przez strome podjazdy pod 
Górę św. Marcina i Górę Maga. Start do 
tego etapu odbył się w Mokrzcu. Trzeci 
etap: Pilzno – Pilzno; zwycięzca etapu 
Grzegorz Warchoł; Lider klasyfikacji 
generalnej Lotto Grzegorz Warchoł; 
Lider klasyfikacji punktowej Gaz Sys-
tem Daniel Augustun; Lider klasyfikacji 
górskiej CCC Daniel Augustyn. Trzeci 
finałowy odcinek został rozegrany 
w okolicach Ryglic i był on najtrudniej-
szy dla kolarzy. Składał się z 72 km, które 

zł. Za otrzymane pieniądze kluby 
będą prowadziły szkolenia sportowe 
dla dzieci i  młodzieży, które rozpo-
czynają się już w  lipcu br.  Program 
KLUB to innowacyjny model bezpo-
średniego wsparcia małych i średnich 
klubów sportowych.  Finansowany ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 

pleksów boisk sportowych wraz z szat-
niami i zapleczem socjalnym powstało 
w ciągu 5 lat w każdej gminie na terenie 
całego kraju. W  gminie Skrzyszów 
istnieją trzy ORLIKI – w  Skrzyszowie, 
Pogórskiej Woli i Szynwałdzie. ORLIKI 

wymagały pokonania dwóch dużych 
rund z ciężkimi, stromymi podjazdami. 
Start odbył się na rynku w Ryglicach. 
O zwycięstwie zdecydował finisz z gru-
py. Najszybszy na rynku w Ryglicach był 
Grzegorz Warchoł, który tym samym 
zakończył rywalizację w  I  Karpackim 
Wyścigu Kurierów dla Amatorów ze 
100 – procentową skutecznością. Tar-
nowianin wygrał wszystkie trzy etapy 
i  triumfował w  końcowej klasyfikacji 
generalnej ora klasyfikacji punktowej 
Gaz – System. Koszulka zwycięzcy kla-
syfikacji górskiej CCC trafiła do Tomasza 
Niedźwiedzkiego.

Fizycznej (FRKF), którego dysponen-
tem jest Minister Sportu i Turystyki.  
Dofinansowanie może pozyskać każ-
dy klub działający przez co najmniej 
3 lata w formie stowarzyszenia i pro-
wadzący szkolenie sportowe, które 
skierowane jest do dzieci i młodzieży 
do 18 roku życia.

cały czas cieszą się olbrzymią popular-
nością. Trenują na nich dzieci, młodzież 
oraz dorośli. Oryginalnym pomysłem 
było powstanie Amatorskiej Ligi Orli-
kowej, którą tworzy kilkanaście drużyn, 
w których gra do 15 zawodników. Są to 
amatorzy, którzy po prostu lubią grać 
w piłkę. Amatorska Liga Orlikowa gra 
systemem każdy z  każdym w  dwóch 
edycjach: wiosennej i jesiennej. Mecze 

Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów

Kluby sportowe dofinansowane

Od boiska piłkarskiego ORLIK 
do Amatorskiej Ligi Orlikowej 

fot. Mateusz Papuga
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Piłkarze z  rocznika 2007 wzięli 
udział w  rozgrywkach organizowa-
nych w  Tarnowie pod nazwą Deich-
mann Mini – Mistrzostwa. Zmagania 
drużyn odbyły się na obiektach spor-
towych LKS Dunajec Zbylitowska 
Góra, gdzie rozgrywane były mecze 
fazy grupowej i trwały od kwietnia do 
początku marca.

Jednak najważniejsza w  całym 
cyklu turniejów jest faza play – off, 
w której młodzież z LUKS Skrzyszów 
wygrała wszystkie swoje mecze, gra-
jąc pod barwami Nigerii i  pokonała 
w  finale drużynę ZSS Unii Tarnów, 
która reprezentowała barwy Włoch 
(2:1).  Zmagania były bardzo emocjo-
nujące, gdyż o zwycięstwie rocznika 
2007 zadecydowały ostatnie sekundy 
meczu!

Drużynę reprezentowali: Mrzygłód 
Michał, Siedlik Piotr, Salawa Nicola, 

Barnaś Kacper, Raputa Xawery, Raputa 
Xymena, Król Kacper, Zieliński Szymon, 

Romanowski Michał, Ołpiński Jakub 
oraz trener Mateusz Zbrożek.

Rozgrywki Deichmann Mini – Mistrzostwa

Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów 
powstało w 2017 r. z inicjatywy wielbi-
cieli koni i jeździectwa. Organizacja ta 
daje możliwość uprawiania jeździec-
twa zarówno najmłodszym, jak i star-
szym miłośnikom koni. Przebywanie 
z  koniem pozytywnie wpływa na 
kondycję fizyczną, wycisza i uspokaja, 
a także jest świetnym narzędziem te-
rapeutycznym. Hipoterapia przynosi 
wymierne korzyści w wielu schorze-
niach neurologicznych, ortopedycz-
nych, a  także psychospołecznych. 
Kontakt z  koniem stymuluje odbiór 
wrażeń zmysłowych, zaś jego ruch 
i ciepło rozluźniają nadmiernie napię-

te mięśnie, poprawiają koordynację 
ruchową, stymulują do pracy cały 
organizm. 

Stowarzyszenie prężnie działa na 
terenie gminy i całego powiatu. Poza 
prowadzeniem zajęć organizuje róż-
nego typu akcje tematyczne i aktyw-
nie uczestniczy w festynach i impre-
zach okolicznościowych. W  czerwcu 
„olimp” zorganizował festyn rodzinny 
pod nazwą „Powitanie lata”, który 
odbył się w stadninie w Skrzyszowie 
„na schabach”. We współpracy z gmi-
ną Skrzyszów stowarzyszenie jest 
także organizatorem półkolonii WA-
KACJE W SIODLE. Z kolei 16 września 

na zakończenie wakacji olim organizu-
je II Zawody Konne o Puchar Wójta 
Gminy Skrzyszów.

Informacje na temat aktualnej 
działalności koła można znaleźć na 
oficjalnym profilu stowarzyszenia na 
portalu Facebook.

Letnie atrakcje 
w Stowarzyszeniu Olimp Skrzyszów

rozgrywane są co tydzień w piątki. Nad 
przebiegiem każdego spotkania czu-
wają profesjonalni sędziowie. Mecze 
rozgrywane są systemem dwie połowy 
po pół godziny z  przerwą 10 minut. 
W  Amatorskiej Lidze Orlikowej grają 
piłkarze w  wieku od siedemnastu do 
czterdziestu kilku lat. W zależności od 
ilości drużyn zarówno edycja wiosenna 
jak i  jesienna trwają określoną ilość 

tygodni. Obecnie jest rozgrywana XI 
edycja Ligi Orlikowej. Grają SZYBCY 
I  WŚCIEKLI, FHT PRZEMKO, DRUŻY-
NA ”A”, NIELETNI, OSP ŁĘKAWICA i FC 
DZWONOWA. Do zakończenia zostały 
jeszcze trzy kolejki. Po zakończeniu 
wiosennych i  jesiennych edycji Ama-
torskich Lig Orlikowych organizatorzy 
zapraszają wszystkie drużyny na 
spotkanie przy grillu na Rybakówce 

w Skrzyszowie. Obecny na spotkaniu 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 
wręcza drużynom puchary i  okolicz-
nościowe dyplomy. Pozytywnym 
zjawiskiem jest rosnące z  roku na 
rok zainteresowanie Amatorską Ligą 
Orlikową czego przejawem jest przy-
bywająca ilość drużyn. Jest to zjawisko 
pozytywne gdyż rośnie zainteresowa-
nie sportem.  

źródło: UG Skrzyszów
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Imprezy: 
Skrzyszów :
 Puchar Wójta w  piłce nożnej – 27, 28 i 29 

lipca 
 Noc Filmowa Młodzieżowej Rady Gminy 

– 11 sierpnia 
 Marsz trzeźwości – 4 sierpnia 

Pogórska Wola: 
 Potańcówka plenerowa – 5 sierpnia 

Łękawica: 
 Powitanie lata – 7 lipca 

Ładna: 
 XXIII Dożynki Gminne – 18 i 19 sierpnia 

Szynwałd: 
 Noc Filmowa Młodzieżowej Rady Gminy 

– 14 lipca 
 Potańcówka plenerowa – 15 lipca 

Wycieczki: 
 Sandomierz – 18 lipca 
 „Co kryje las?” (wycieczka rowerowa do 

leśniczówki w Pogórskiej Woli, spotkanie 
z leśnikiem, ognisko) – 24 lipca 

 Dolina Będkowska i Jaskinia 
Wierzchowska Górna – 31 lipca 

 Ciężkowice – 9 sierpnia 
 Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogród 

Doświadczeń w Krakowie – 21 sierpnia 
Informacje i zapisy w bibliotece w  Skrzyszowie 
tel. 14 674 55 08

Wakacyjne warsztaty: 
Skrzyszów: 
 Pokój Zagadek – „PODDASZE” każdy 

piątek lipca i sierpnia (termin do 
ustalenia telefonicznie)

Pogórska Wola: 
 Pokój Zagadek –„BAJARZ” każdy 

poniedziałek i czwartek lipca i sierpnia 
(termin do ustalenia telefonicznie) 

 Gra Terenowa – 19 lipca. Informacje 
i zapisy w bibliotece w Pogórskiej Woli 
tel. 14 6747 363. 18 lipca spotkanie 
organizacyjne. 

Łękawica: 
 Warsztaty plastyczne – 17 i 24 lipca
 Warsztaty muzyczne – 16 i 23 lipca 

Informacje i zapisy w bibliotece w Łękawicy  
tel. 14 6744 234 
Ładna: 
 Pokój zagadek/ gry i zabawy – 17 lipca 
 Zajęcia plastyczne – 19 lipca 
 „Wakacje na łące” – spotkanie 

przyrodniczo-ekologiczne – 25 lipca 
 Spotkanie z „Niezłym Cyrkiem” – 

1 sierpnia 
 Dziecięce Laboratorium – 2 sierpnia
 Zagadki detektywistyczne – 7 i 8 

sierpnia
 Zajęcia tworzenia „Bajkowych 

magnesów – 14 sierpnia 
 Gry i zabawy terenowe – 16 sierpnia 
  „Wakacje na łące” – ognisko oraz noc 

pod namiotem – 22/23 sierpnia 
Informacje i zapisy w bibliotece w  Skrzyszowie 
tel. 14 674 55 08
Szynwałd: 
 Masterchef – 19 lipca 
 Masterchef – 8 sierpnia 
 Warsztaty plastyczne – 14 i 22 sierpnia 
 Warsztaty muzyczne – 6 i 13 sierpnia 
Informacje i zapisy w bibliotece w  
Szynwałdzie tel. 14 6742 346 

WAKACJE

2018

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA zaprasza do korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego 

i wspomagającego dostępnego w wypożyczalni w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy
wtorki, czwartki godz. 16.00-17.00. tel. 881-446-527.
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KONCERT SZYNWAŁDZKIE TARASY

NOC MUZEÓW W SZYNWAŁDZIE

fot. Paweł Zapała
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