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Kwartalnik mieszkańców gminy Skrzyszów

Inwestycje
Ruch w gminnych inwestycjach
Pogórska Wola
Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego o długości 227 mb przy drodze powiatowej nr 1378K w przysiółku Poskle. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad
15,6 tys. zł.
Kontynuowane są prace związane z prze-

energetycznym i sterowaniem - Przysiółek
Wielkie Pole. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 10 mln zł. Realizacja inwestycji
uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Wniosek
o dofinansowanie złożony przez gminę znajduje się na końcowym etapie oceny.

budową drogi gminnej „Pogórz” nr 200580K
(odcinek 390 m), przebudową drogi gminnej
nr 200580K od drogi powiatowej nr 1378K
do drogi krajowej nr 94g (odcinek 872 m)
oraz budową kanalizacji sanitarnej w przysiółku Poskle - etap II.
Opracowano dokumentację projektowokosztorysową odbudowy drogi gminnej
„Osiedle 1” w km 0+210 do 0+600 poprzez
zaprojektowanie nakładki asfaltowej 4+4
wraz z podbudową. W ramach projektu przewiduje się również wykonanie odwodnienia
powierzchniowego. Całkowita wartość projektu to około 16 tys. zł.
Opracowuje się również projekt przejścia
dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej
203652K z drogą powiatowa 1378K. Całkowita wartość projektu to prawie 13 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia to przełom
września i października 2017 r.
Na IV kwartał 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem
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Szynwałd
Opracowano kompletną dokumentację
projektowo-kosztorysową remontu mostu
w ciągu drogi gminnej „Na Japonię” 203668K
w km 0+046. Wartość tego projektu to prawie 18 tys. zł.
Oprócz tego, końca dobiegło wykonane nawierzchni asfaltowej na drodze nr 203656K,
na działkach nr 3810 oraz 3818, o długości
190 mb. Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 44 tys. zł.
Zaakceptowany został wniosek o przyznanie
pomocy na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki temu w przysiółku Świniogóra wybudowana zostanie sieć wodociągowa wraz
z przyłączami. Koszt budowy to ponad 4 mln
zł, z czego dofinansowanie stanowi prawie
2 mln zł. Przetarg na budowę wodociągu
jest w trakcie realizacji.
Realizowana jest budowa ścieżki rowerowej
(etap V) o szerokości 1,5m z poszerzeniem
jezdni i odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K w km 11+350 do 11+990.

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

Inwestycje

Skrzyszów
Zakończyła się budowa oświetlenia
ulicznego o długości 268 mb wzdłuż
działki drogowej nr 1881 za potokiem
Wątok. Całkowita wartość zadania to
ponad 17 tys. zł.
Na drodze na działkach nr 512/5,
512/10, (115 mb) położono nawierzchnię asfaltową za kwotę 34,5 tys. zł.
Również na drodze „Bieniówka” na
działkach nr 1361/1, 1361/2 (520 mb)
powstała nawierzchnia asfaltowa,
której koszt to blisko 94 tys. zł. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu
Sołeckiego.
Opracowano projekt remontu mostu w ciągu drogi gminnej „Rampa”
200583K w km 0+212, którego koszt
to prawie 18 tys. zł.
Zakończono prace nad projektem
remontu mostu w ciągu drogi gminnej „Do Kruku” 200594K w km 0+024.
Kwota przeznaczona na to zadanie to
blisko 18 tys. zł.
Planowana jest rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Na ten cel przewidziano około 0,5 mln zł.

Łękawica
Trwają prace mające na celu opracowanie kompletnej dokumentacji
budowy chodnika o długości ok.
750 m na odcinku od dz. nr 1337/2
do granicy z miejscowością Łękawka
w ciągu drogi powiatowej nr 1376K.
Całkowita kwota inwestycji to prawie 30 tys. zł. Po zrealizowaniu prac
budowlanych wspomnianego odcinka istniejący już chodnik w Łękawicy
zostanie połączony z chodnikiem
wybudowanym w Łękawce.
Oprócz tego w miejscowości Łękawica na rozstrzygnięcie przetargu czeka budowa chodnika o szerokości 1,5
m wzdłuż prawej strony drogi wraz z
odwodnieniem i poszerzeniem jezdni
w ciągu drogi powiatowej nr 1376K
w km od 15+948,58 do 16+125,27 –
odcinek prawie 200 m.
Ponadto planowane jest wykonanie
dokumentacji projektowej chodnika
w stronę Skrzyszowa.

Ładna
W tej miejscowości dobiegło końca
wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze nr 200571K na działce nr
353, o długości 600 mb. Całkowity
koszt inwestycji to ponad 84 tys. zł.
Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Sołeckiego. Trwa również opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi
DK94g w km 82+170 strona lewa oraz
82+270 strona prawa. Koszt projektu
to blisko 15 tys. zł. Trwają prace związane z budową chodnika z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem wzdłuż
drogi powiatowej nr 1376K w km od
10+200 do 10+787 na odcinku od
cmentarza w Skrzyszowie w kierunku
Ładnej. Inwestycja ta to koszt ponad
300 tys. zł.

Na terenie całej gminy
Zakupiono kruszywo na budowę
i modernizację dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów.
Kruszywem jest kliniec sortowany
dolomitowy frakcja 0 - 31,5 mm (niewapienny) w ilości 1 000 ton oraz kliniec sortowany dolomitowy frakcja
31,5 - 63 mm (niewapienny) w ilości
1 000 ton. Kwota zakupu wynosi blisko 95 tys. zł. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa kamienia
łamanego 0-31,5 mm (rzecznego) w
ilości 400 ton, którego koszt to ok.
17 tys. zł. Na te działania pozyskano
ponad 55 tys. zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
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Światłowody
W maju ukończone zostały prace nad dwukilometrowym odcinkiem światłowodu w miejscowości Pogórska Wola.
Od siedziby firmy MMnet (Pogórska Wola 172K)
do autokomisu P. Mądel istnieje możliwość podłączenia Internetu i telefonii VoiP w technologii
FTTH.
2 czerwca rozpoczęto budowę odcinka Pogórska
Wola (siedziba firmy MMnet) przez „Japonię”, aż
pod kościół w Szynwałdzie. Łączna długość tego
odcinka to około 4 km.
Trwają prace projektowe i zbieranie pozwoleń na
odcinek siedziba firmy MMnet – Pogórska Wola
„Cmentarz” oraz granica Szynwałd – Skrzyszów,
do szkoły nr 2. Planowany termin uruchomienia
to 30 września 2017. W przyszłości planuje się
doprowadzenie infrastruktury światłowodowej
do kolejnych miejscowości w gminie.
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Wydarzenia
Dzieje Skrzyszowa na przestrzeni 5-wieków

500-lecie Skrzyszowskiego Kościoła

Nad małą rzeczką Wątok, między niziną sandomierską, a progiem podkarpackim leży
malownicza wioska Skrzyszów. Wieś Skrzyszów jest jednym z sołectw gminy Skrzyszów i zarazem siedzibą władz gminnych.
Zajmuje obszar 13,07 km kw, który zamieszkuje 3837 mieszkańców.
Najstarsze zapiski o Skrzyszowie pochodzą
z początku XIV wieku. Nazwa miejscowości
wywodzi się najprawdopodobniej od imienia Krzysz, stanowiącego skrót od Krzywosąda lub Krzysztofa, pierwotnego właściciela tej miejscowości. W XVI wieku Skrzyszów,
jak i cała Polska przeżywał „złoty wiek”. To
właśnie w tym czasie posiadłość Tarnowskich stała się perłą renesansu polskiego.
To właśnie w tym okresie w roku 1517 nastąpiła budowa Skrzyszowskiego Kościoła.
Fundatorem był Amor Tarnowski, natomiast
wykonawcą cieśla Jan z Czechowa.
Dzieje Tarnowa, a tym samym i Skrzyszowa
przeżywały różne wydarzenia.
Wiek XVII to okres kryzysu Rzeczypospolitej
spowodowany wojnami i klęskami żywiołowymi nawiedzającymi Tarnów, a także
i Skrzyszów oraz okolice. Na pierwszym planie były zarazy i powodzie. To w tym okresie
w latach 1655 w czasie szwedzkiego potopu zostały złupione okolice Tarnowa, ucierpiał też i Skrzyszów.
W 1715 roku doszło pod Tarnowem
do walk Konfederatów tarnogrodzkich
z wojskami saskimi. Wojska saskie spaliły
w Skrzyszowie dwór z gumnami, dokonano także wielu rabunków i spusto-

szeń. Na przestrzeni lat złotymi zgłoskami zapisali się zasłużeni mieszkańcy
Skrzyszowa, jak: Filip Rulf (żołnierz,
a zarazem nauczyciel Skrzyszowa), który
to podpisał petycję o zniesienie pańszczyzny. Słynne też było nazwisko wójta
Skrzyszowa – Jędrzeja Smoły, który jako
pierwszy podpisał się pod petycją dotyczącą zniesienia pańszczyzny. Natomiast
w okresie Wiosny Ludów (1848 r.) chłop
ze Skrzyszowa Stanisław Mielak był delegatem deputacji petencyjnej do Wiednia.
W latach 1891 i 1892 Skrzyszowianie zaadaptowali teren pod budowę obecnego
cmentarza. W 1894 r. następuje rozbudowa
kościoła. Powstaje kaplica męska i wieża.
W XIX i XX wieku powstaje miejscowa plebania, natomiast w Skrzyszowie Górnym
w roku 1902 zbudowano Ochronkę.
Rok po roku coś nowego powstaje w Skrzyszowie. „Coś”, co wywołuje dumę, jak i wydarzenia, które powodują strach, łzy i trwogę.
W 1907 roku wykonano witraże do kaplicy
żeńskiej i męskiej. W tym też roku ściany Kościoła Skrzyszowskiego zostały upiększone
polichromią. Wykonawcą był Jan Bukowski, dekorator a zarazem malarz krakowski.
W 1913 roku (tuż przed I Wojną Światową)
na terenie Tarnowa działa Drużyna Strzelecka. W 1914 roku Tarnów był zapleczem
pierwszej linii wojsk rosyjskich, natomiast
w Skrzyszowie utworzone były magazyny,
spichlerze i piekarnie. Rok 1918 przynosi
upragnioną wolność.
Na tym jednak nie kończy się historia Skrzy-

szowa. Jej bieg tworzą nowe pokolenia
i tragiczne wydarzenia związane z II Wojną
Światową. W 1939 roku Skrzyszów należał
do Generalnego Gubernatorstwa. Wioskę
opuszczają nieomal wszyscy młodzi ludzie
pod tworzącą się Linię Obrony.
W 1940 roku wprowadzono system kontyngentów rolnych. Na terenach Tarnowa
i Skrzyszowa dokonują okupanci brutalnego terroru i zbrodni. Więzienia tarnowskie
to przejściowy punkt dla więźniów politycznych, którzy skazani zostali na rozstrzelanie
lub zesłanie do obozów koncentracyjnych.
Natomiast las „Kruk” w Skrzyszowie jest
miejscem Kaźni i wiecznego spoczynku 53
więźniów. Jest miejsce w Skrzyszowie, gdzie
dokonał się mord na Żydach, których mordowano w pobliżu Skrzyszowskiego „Orlika”
– społeczność żydowska po wojnie ekshumowała swoich rodaków. Obecnie ich mogiły znajdują się na Cmentarzu Żydowskim
w Tarnowie.
Kiedy znajdujemy się w Skrzyszowie witają nas dwa duże obiekty zlokalizowane
w centrum wsi. Jest to stojący na Szlaku
Architektury Drewnianej, liczący 500 lat
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Drugi obiekt to Zespół Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie, działają instytucje
prowadzone przez samorząd, mieszańców
i młodzież szkoły, przedszkola, ośrodek
zdrowia, apteka, poczta, Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenia: Zielony Pierścień
Tarnowa, Akcja Katolicka, Klub Seniora,
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów, Klub Kobiet Kreatywnych „GRACJA”. Przy Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum funkcjonuje duża hala sportowa, gdzie prowadzone są sekcje sportowe. Skrzyszów posiada klub sportowy
„LUKS Skrzyszów”, a także kompleks boisk
na Orliku.
Skrzyszów rozwija się gospodarczo i kulturalnie, o czym świadczą przybywające
podmioty gospodarcze i szereg wydarzeń
kulturowych, religijnych i oświatowych.
Opracowała: Elżbieta Stepska Kot

Czcigodny Księże Dziekanie, Drogi Jubilacie,
w imieniu samorządu i mieszkańców gminy Skrzyszów kierujemy pod adresem Księdza Mariana
Mordarskiego najserdeczniejsze życzenia z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin, sześćdziesiątej
trzeciej rocznicy pełnienia posługi kapłańskiej, w tym pięćdziesięciu lat posługi w Parafii Skrzyszów.
Dziękujemy za serdeczność, miłość i ciepło, które przekazujesz bliskim Twemu sercu mieszkańcom.
Pragniemy życzyć Ci zdrowia, wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
Szczęść Boże!
Samorząd i mieszkańcy gminy Skrzyszów
4						
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Informacje
Małopolskie Remizy
2017

500 lat kościoła
8 maja w Skrzyszowie odbyła się uroczystość 500-lecia istnienia kościoła pw. Św. Stanisława BM. Uroczystej Mszy Świętej
Jubileuszowej przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.
W obchodach jubileuszowych uczestniczyli mieszkańcy, kilkudziesięciu kapłanów, przedstawiciele samorządu, poczty
sztandarowe, strażacy, orkiestra, członkowie Akcji Katolickiej
i Rady Parafialnej, Liturgiczna Służba Ołtarza i Dziewczęca
Służba Maryjna.
Ksiądz Proboszcz Zdzisław Gniewek skierował do wszystkich
zgromadzonych słowa podziękowania za udział w uroczystości, a na pamiątkę ofiarował Księdzu Biskupowi obraz,
na którym malarz utrwalił kościół skrzyszowski oraz postać
św. Stanisława BM. Na zakończenie uczestnicy przeszli w procesji wokół kościoła wyrażając wdzięczność Świętemu Stanisławowi za wszelkie łaski i opiekę.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

Samochód dla strażaków
17 czerwca miało miejsce poświęcenie i przekazanie
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łękawicy.
Samochód kosztował ponad 680 tys. zł, a środki pochodziły
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy Skrzyszów. W
uroczystości wzięli udział: wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie, przedstawiciel Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, przedstawiciele samorządu – wójt gminy Skrzyszów, przewodniczący Rady, radni,
sołtysi, Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Skrzyszów i z sąsiadujących miejscowości – Łękawka,
Karwodrza, Tarnów.
Podczas uroczystości wręczono złote,
srebrne i brązowe
medale „Za zasługi
dla Pożarnictwa”,
odznaki „wzorowy
strażak”, okolicznościowe statuetki.
/źródło
U.G. Skrzyszów/

Obok „Bezpiecznej Małopolski” program „Małopolskie Remizy”
to najważniejszy konkurs dedykowany strażakom z Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.
24 kwietnia podczas sesji sejmiku radni zdecydowali o przekazaniu
na tegoroczną edycję konkursu „Małopolskie Remizy” aż 2,5 mln zł.
Pieniądze te podzielone zostały na 85 gmin, z czego gmina Skrzyszów otrzymała pomoc finansową na kwotę 14 566 zł.
W ramach programu można ubiegać się o środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w
strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Otrzymane fundusze wykorzystać można też na prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz. Pieniądze przyznane gminie
przeznaczone zostaną na remont i modernizację remizy OSP w Szynwałdzie.
/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/

Zbiornik pracuje
jak należy
Zbiornik Retencyjny na
potoku Korzeń bardzo
dobrze wywiązuje się
ze swojego zadania. Przekonać się o tym można
było podczas niedawnej
nawałnicy, która kilka tygodni temu przeszła przez
gminę Skrzyszów.
Zalane piwnice, domy, podwórka i duże straty, teraz
takie obrazy dla zdecydowanej większości mieszkańców
gminy Skrzyszów należą do
przeszłości. Obfite opady czy
gwałtowane nawałnice nie wyrządzają już szkód. Zasługę w tym ma
Zbiornik Retencyjny na potoku Korzeń. Od początku powstawania tej
wielkiej, wielomilionowej inwestycji było wiadomo, że ma pomagać
i chronić mieszkańców. O tym, że tak się dzieje, mogliśmy się przekonać całkiem niedawno. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiednia
praca zbiornika, to też zachowanie odpowiednich procedur. Określają jak ma pracować i być opróżniany. W ciągu godziny wypłynąć z niego może centymetr wody. Nie zachowanie procedur, np. zbyt szybki
spust wody mógłby spowodować wiele niepożądanych działań, w
tym wybranie z dna zbiornika szlamu, mułu czy kamieni. Zbiornik
oddany został do użytku w 2014 roku. Ma pojemność 779 tys. m3 i
powierzchnię zalewu 18,2 ha.
/źródło: U.G. Skrzyszów/
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Informacje
Sprostowanie
ks. dr Stanisława Świdzińskiego
do art. „Wspomnienia
o Franciszku Armatysie
z Szynwałdu” z 2 marca 2016 r.
Chcę wyjaśnić, że osobiście nie miałem z Panem
Franciszkiem Armatysem żadnych kontaktów
i nie pomagał mi przy uzyskaniu paszportu, ani
przy transportach pomocy do Polski. Nie byłem
też wykładowcą w Zakonie Ojców Paulinów. Po
święceniach kapłańskich 11.06.1960 r. zostałem
przeniesiony ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę
do Częstochowy. Tu pracowałem do 05.08.1962
r., a następnie wyjechałem do Rzymu na dalsze
studia Historii Kościoła na Międzynarodowym
Uniwersytecie Gregorianum. Po prawie trzech latach ukończyłem je pracą magisterską na temat
Biblioteki Klasztoru Jasnej Góry w Częstochowie.
Następnie wyjechałem do Niemiec Zachodnich,
aby robić pracę doktorską na Uniwersytecie
w Bonn u prof. dr Bernarda Stasiewskiego. Trochę
pisałem na temat najstarszych (od 1643 r.) konstytucji zakonu oo. Paulinów. Po napisaniu pracy,
przyjęciu jej na Uniwersytecie w Bonn i wydaniu
w 1973 r. mogę używać tytułu doktora teologii,
ale jestem specjalistą od historii kościoła wschodniego, zwłaszcza jego życia zakonnego na Ukrainie-Rosji. Podczas studiów i pisania pracy pracowałem w Szpitalu Serca Pana Jezusa w Trier jako
kapłan szpitalny i opiekun Sióstr i szkoły. Następnie przyjechałem do diecezji Munster i tu pracowałem na różnych stanowiskach w Wyższej Szkole Zawodowej i administracji parafii Serca Pana
Jezusa Coesfeld-Goxel. Tu rozpocząłem organizować pomoc dla Polaków w Polsce. Najpierw
wysyłaliśmy paczki dla poszczególnych rodzin.
Pierwszy transport samochodowy do Szynwałdu
był w listopadzie 1981 r. Aby naszą pracę jeszcze
usprawnić złożyłem z panią Marianną Piuk oficjalny wniosek: „Pomoc Polsce od człowieka do
człowieka”. Przez 30 lat wysłaliśmy 39 ciężarówek
towaru - łącznie ok. 120 ton. Zawoziliśmy różne
rzeczy nie tylko do Szynwałdu, Trzemesnej, Świniogóry, ale również Łęk Górnych, Łękawki, pożywienie, lekarstwa na Jasną Górę, pożywienie
do Seminarium na Skałce, dla powodzian w Gorzowie Wielkopolskim, Myśliborzu, Koprzywnicy
koło Sandomierza, Dębicy i wielu innych miejscowości, szpitali, klasztorów. Na koniec pragnę
wszystkim Niemcom i Polakom Podziękować za
pomoc w tej akcji: Bóg-Człowiek. Jestem pewny,
że Miłosierny Bóg okaże nam swoje Miłosierdzie.
ks. dr Stanisław Świdziński

6						

GOPS
informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skrzyszowie informuje, iż wydawanie oraz przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do:
• zasiłku rodzinnego,
• specjalnego zasiłku opiekuńczego,
• świadczenia wychowawczego,
• świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
planowane jest od 1 sierpnia 2017 r.
Wnioski wraz z załącznikami będzie
można również składać w postaci
elektronicznej za pomocą systemów
teleinformatycznych.
Projekt zmiany ustawy przewiduje
nowe terminy składania i rozpatrywania wniosków.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego:
• złożone w dniach od 1 do 31 sierpnia
2017 r. – wydanie decyzji
i wypłata do dnia 31 października
2017 r.
• złożone w dniach od 1 do 30
września 2017 r. – wydanie decyzji
i wypłata do 30 listopada 2017 r.
• złożone w dniach od 1 do 31 października 2017 r. – wydanie decyzji
i wypłata do 31 grudnia 2017 r.
• złożone w dniach od 1 do 30 listopada 2017 r. – wydanie decyzji
i wypłata do 31 stycznia 2018 r.
• złożone w dniach od 1 grudnia 2017
r. do 31 stycznia 2018 r. – wydanie
decyzji i wypłata do 28 lutego 2018 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego:
• złożone w dniach od 1 do 31 sierpnia
2017 r. – wydanie decyzji i wypłata do
dnia 30 listopada 2017 r.
• złożone w dniach od 1 września do
31 października 2017 r. – wydanie
decyzji i wypłata do 31 grudnia 2017 r.
• złożone w dniach od 1 listopada do
31 grudnia 2017 r. – wydanie decyzji
i wypłata do 28 lutego 2018 r.
Osoby pobierające zasiłek rodzinny,
którym przyznano świadczenia za
miesiąc wrzesień i październik, z zastrzeżeniem, że warunkiem wypłaty
będzie przedłożenie zaświadczenia
ze szkoły proszone są o potwierdzenie nauki dziecka w szkole poprzez
złożenie oświadczenia w tej sprawie
w terminie od 3 do 14 września br.
Zmiana ustawy zniosła obowiązek
przedkładania zaświadczeń ze szkoły.
Ponadto informujemy, że realizacja wypłat dotychczas przyznanego
świadczenia wychowawczego oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa do 30.09.2017 r., natomiast
realizacja wypłat dotychczas przyznanych zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego trwa do 31.10.2017 r.
Wszelkich informacji można uzyskać
w GOPS.

Apel Wójta
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż obowiązek utrzymania gruntów rolnych
w należytym stanie na podstawie przepisów ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ciąży na ich właścicielach. W związku
z tym proszę mieszkańców o wykaszanie, przynajmniej raz w roku,
gruntów odłogowych. Nienależyte utrzymywanie gruntów rolnych
poprzez ich zarastanie różnego rodzaju trawami i chwastami jest
przyczyną niszczenia i degradacji tych terenów, a także okolicznych
gruntów. Ponadto wysokie trawy są siedliskiem różnego rodzaju
dzikich zwierząt, gadów, płazów oraz mięczaków.
Jednocześnie przypominam, iż zabronione jest wypalanie traw, nieużytków i innych pozostałości roślinnych. Działania w tym zakresie
powodują nie tylko naruszenie struktur roślinnych i zwierzęcych,
ale przede wszystkim stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia,
zdrowia i mienia ludzi. Wypalanie traw jest bowiem często przyczyną wielu pożarów. Jest to czyn zabroniony, stanowiący wykroczenie.
lipiec 2017

Informacje
Pracownia Orange
zakończyła
zbiórkę telefonów
Pracownia Orange w Łękawicy wzięła udział w zbiórce zużytych telefonów komórkowych, która trwała od
grudnia 2016 r. do maja 2017 r.
Łącznie uzbierano ponad 60 aparatów. Akcja miała na celu
zwrócenie uwagi użytkowników na korzyści dla środowiska
wynikające z możliwości ponownego wykorzystania niepotrzebnych aparatów, a także podniesienie świadomości
w zakresie recyklingu. Szczególne podziękowania na ręce
Joanny Cetnar i Anny Makowiec, nauczycielek ze Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ładnej oraz Agnieszki Łabędź i Łukasza Adamskiego, którzy aktywnie włączyli
się w zbiórkę zużytych telefonów.
/źródło: U. G. Skrzyszów/

Nakrętka mała,
ale dużo zdziała

Złoty krzyż zasługi
Mieszkanka gminy Skrzyszów pani
Elżbieta Stepska-Kot odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Pani Elżbieta to działaczka społeczna,
pedagog, autorka wierszy i wspomnień z czasów gehenny w Kazachstanie. Jest również autorką artykułów i wspomnień oraz publikacji
książkowych, takich jak: „Ballada syberyjska” , „Okaleczone dzieciństwo”
czy „Moja myśl”. Zbiory te zostały
zebrane i wydane w formie książki i
audiobooka pod tytułem „ Zachować
od zapomnienia”.
Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi zostało wręczone przez
Wicewojewodę Małopolskiego Józefa Gawrona.
To nie pierwsze odznaczenie dla pani Elżbiety. Za swą działalność
uhonorowana została m.in.:
• Odznaką Honorową Sybiraka (przyznaną przez Zarząd Główny
Związku Sybiraków w Warszawie, 1994)
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej (przyznanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1996)
• Medalem 15-lecia Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”
(przyznanym przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Katowicach, 2005)
• Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (nadanym
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,
2005)
• Krzyżem Zesłańca Sybiru (przyznanym przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, 2006)
• Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji – za kontynuowanie pamięci i tradycji poświęconej Policji II RP (przyznanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2008).
/źródło: U.G. Skrzyszów/

Już po raz trzeci udało się zebrać ciężarówkę nakrętek w akcji
organizowanej na terenie gminy Skrzyszów przez Klub Kobiet
Kreatywnych GRACJA. Stowarzyszenie zbiera nakrętki od kilku
lat pod wymownym tytułem „Nakrętka mała, ale dużo zdziała”.
Zebrane nakrętki zostały załadowane przez wolontariuszy do
samochodu, który przyjechał z firmy Ekopoldex prowadzącej
recykling i odzysk odpadów plastikowych w Myślenicach. Załadunek miał miejsce – nieprzypadkowo – 20 kwietnia, tuż przed
obchodzoną w kościele katolickim niedzielą Miłosierdzia Bożego. To jeden z przykładów charytatywnej działalności Klubu
Kobiet Kreatywnych GRACJA, realizujący w praktyce dzieło miłosierdzia, niosąc realną pomoc osobom niepełnosprawnym.
Tym razem pomoc trafiła do poszkodowanej w wyniku wypadku młodej dziewczyny z Pogórskiej Woli, poruszającej się na
wózku inwalidzkim, która przechodzi intensywną rehabilitację.
Członkinie Klubu oraz rzesza wolontariuszy wspierających akcję
w ostatnim roku zebrała 1875 kg nakrętek – 1875 kg „nadziei”
na lepsze jutro. Każdy kilogram nakrętek to ok. 500 sztuk, czyli
łącznie prawie 1 mln szt. „dobrych uczynków”.
Cieszymy się, że zbiórka nakrętek pod patronatem Klubu zatoczyła tak szerokie kręgi, bo to radość dająca nadzieję zarówno
osobom wspieranym, jak i tym, którzy pomagają. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym członkiniom Klubu (obecnie Klub
liczy 46 członkiń), osobom wspierającym, a także pracownikom
gospodarczym gminy Skrzyszów, działającym pod kierunkiem
p. Jerzego Sysło, za życzliwość i systematyczne gromadzenie
dostarczanych worków nakrętek, p. Leszkowi Wawrzonowi –
radnemu sołectwa Skrzyszów, za pomoc w załadunku i ważeniu worków oraz wszystkim osobom udostępniającym punkty
zbiórki. Przypominamy, że nakrętki można wrzucać do oznakowanych pojemników we wszystkich szkołach, przedszkolach,
ośrodkach zdrowia, aptekach, urzędzie gminy na terenie gminy
Skrzyszów. Zbiórka nakrętek jest kontynuowana. Na najbliższym posiedzeniu zarząd stowarzyszenia zdecyduje, komu zostanie przeznaczona pomoc z obecnie trwającej zbiórki.
Jolanta Furtak
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Kalejdoskop zdarzeń
Rajd rowerowy

Wspaniały sukces!
Natalia Kozioł, uczennica
klasy III A gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie została LAUREATKĄ
Małopolskiego Konkursu
Biologicznego.
3 kwietnia w Sali Teatralnej
w siedzibie Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyło się uroczyste
zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego, podczas którego zostali
nagrodzeni wszyscy tegoroczni laureaci. W tym roku
tematyka konkursu dotyczyła zdrowia człowieka
w aspekcie terapii genowej. W etapie szkolnym uczestniczyło 3610 uczniów z 548
szkół, w etapie rejonowym 639 uczniów z 447 szkół, w
etapie wojewódzkim 408 uczniów z 171 szkół. W tym roku
laureatami zostało 172 uczestników z 90 szkół. Uczennica
klasy III A Natalia Kozioł zajęła 4 miejsce w województwie
małopolskim. Opiekunem konkursu była pani mgr Maria
Wiśniewska-Bochenek.
źródło: ZSPiG w Skrzyszowie

w promieniach słońca
W aurze przepięknej,
słonecznej
pogody,
tegoroczny wiosenny
rajd rowerowy wyruszył
z placu przed Urzędem Gminy Skrzyszów
rankiem w sobotę, 20
maja. Na trasę rajdu
wybrali się indywidualni uczestnicy, a także
grupy zorganizowane
ze szkół z terenu gminy Skrzyszów, profesjonaliści-cykliści, którzy aktywnie uczestniczą w rajdach rowerowych,
tacy jak kolarze tarnowskiego „SOKOŁA” oraz najliczniej reprezentowane
na tegorocznym rajdzie rowerowym rodziny. Przed startem ks. proboszcz
Zdzisław Gniewek pobłogosławił rowerzystów, których przez ok. 25 km zabezpieczali funkcjonariusze policji ze Skrzyszowa i Tarnowa, a także strażacy OSP przeszkoleni jako ratownicy medyczni i odpowiedzialni za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprzyjająca pogoda, a także odpowiednio
przygotowana trasa przez Piotra Kiwiora stały się frajdą rowerową, która
zakończyła się w lesie KRUK, gdzie uczestnicy rajdu zjedli kiełbaskę z grilla
oraz odebrali puchary i dyplomy za udział w rajdzie. Rajd ukończyło około
stu uczestników, którzy żegnając się zapowiedzieli udział w wiosennym
rajdzie rowerowym w 2018 r.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

Rodzinnie, zdrowo i sportowo
Na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy budynku
szkoły w Pogórskiej Woli,
18 czerwca odbył się Piknik
Rodzinny, podczas którego
spotkały się całe rodziny, by
wspólnie świętować Dzień
Dziecka, Dzień Matki i zbliżający się Dzień Ojca.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się konkurencje sportowe rodzic-dziecko. Na scenie uczniowie klas młodszych
prezentowali talenty taneczne. Wielki aplauz wzbudził
występ uczniów klasy 3 a szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali znany wszystkim
utwór „Oczy zielone”.
Odbył się także pokaz karate oraz capoeiry w wykonaniu grupy z Tarnowa. Podczas festynu
odbyła się licytacja atrakcyjnych przedmiotów, m.in. piłki z autografem Bartosza Kapustki,
identyfikatora olimpijskiego Kamila Stocha oraz piłki z podpisami reprezentacji Niemiec,
którą Kamil dostał od zawodników. Dochód z licytacji zostanie przekazany poszkodowanym w wypadkach absolwentom szkoły: Paulinie i Dawidowi.
Rada Rodziców zorganizowała stoisko, gdzie można było napić się kawy, herbaty oraz
spróbować pysznych, domowych wypieków. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali zapiekanki i kiełbasy z grilla.
/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/
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Rocznica Grupy
Dzieci Boga Ojca
Obchody 5. rocznicy działalności Grupy
DBO (Dzieci Boga Ojca) Stowarzyszenia
„Arcamino” w Skrzyszowie rozpoczęła
Msza św. koncelebrowana w kościele
parafialnym w Skrzyszowie, którą odprawili ks. Zbigniew Guzy, Diecezjalny
Duszpasterz Trzeźwości oraz ks. Proboszcz Zdzisław Gniewek. Msza św.
była dziękczynieniem za dar trzeźwości
osób uzależnionych. Na obchody rocznicowe przyjechali członkowie zaprzyjaźnionych grup wsparcia z Dąbrowy
Tarnowskiej i Lisiej Góry. Zaproszeni
byli także członkowie grup z Nowego
Sącza, Krakowa i Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej. Jednym
z ważnych akcentów obchodów było
uhonorowanie pięcioletniej pracy Stowarzyszenia przez Samorząd Gminy
pamiątkowym pucharem. Prezes „Arcamino” podziękował Samorządowi
Gminy za pomoc w ciągu całego okresu 5 lat działalności Stowarzyszenia.

Kalejdoskop zdarzeń
Gminny Dzień Dziecka

Piknik w przedszkolu
Ostatniego dnia maja w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie odbył się Piknik Rodzinny. To już 4. edycja corocznej
imprezy, jaka tradycyjnie odbywa się w ogrodzie placówki.
Plac przedszkolny stał się miejscem spotkań i zabaw dzieci, rodziców, dziadków i babć oraz innych przybyłych gości. Słoneczna
pogoda sprzyjała wszystkim obecnym. Dla tych, którzy odwiedzili przedszkole przygotowano wiele atrakcji. Sercem festynu
stała się scena, na której występowały dzieci. Rodzice z zaciekawieniem śledzili ich popisy nagradzając je gromkimi brawami
i uśmiechami.
Źródło: Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Gminny Dzień Dziecka obfitował w wiele atrakcji, wśród których
warto wspomnieć wizytę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,
Urzędzie Gminy, słodki poczęstunek oraz liczne nagrody.
W remizie OSP w Skrzyszowie odbyło się spotkanie uczniów klas
VI szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie zapoznali się
z prezentacją dotyczącą gminy Skrzyszów, przygotowaną przez
Katarzynę Łabędź, natomiast o pracy policji opowiadał kierownik
Posterunku Policji w Skrzyszowie Łukasz Grzebieniowski.
Dzieci odwiedziły również Urząd Gminy w Skrzyszowie, po którym oprowadzał ich wójt gminy Marcin Kiwior oraz sekretarz gminy Cecylia Andrusiewicz. Podczas zwiedzania uczniowie mogli
przyjrzeć się bliżej pracy urzędników. Odpowiadali również na
specjalnie przygotowane pytania dotyczące gminy, a za prawidłowe odpowiedzi byli nagradzani książkami.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

XV Szkolny Festyn Rodzinny
III Mundurowy Dzień Dziecka
3 czerwca odbył się III Mundurowy Dzień Dziecka. Atrakcje w ramach tego wydarzenia miały miejsce na obiektach sportowych
przy ORLIKU w Skrzyszowie.
Od 13.00 do 19.00 formacje mundurowe przeprowadziły liczne
zabawy z dziećmi, za które otrzymywały różnego rodzaju nagrody. W wydarzeniu zaprezentowało się ponad dziesięć formacji
mundurowych, które zademonstrowały swoje umiejętności,
a także sprzęt bojowy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
główne atrakcje dnia, a były to:
• pokaz grupy rekonstrukcyjnej - uwolnienie zakładnika przez
żołnierzy jednostki specjalnej,
• prezentacja dynamiczna Straży Pożarnej w sytuacji wypadku
drogowego,
• pokaz sprzętu ratowniczego oraz omówienie zasad jego
działania,
• pokaz jednostek pro-obronnych „Strzelec” – udział pojazdu
wojskowego BRDM,
• odparcie ataku grupy terrorystycznej,
• gaszenie płonącego pojazdu przez Straż Pożarną.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

4-go czerwca na terenach przy ZSPiG w Szynwałdzie odbył się XV
Szkolny Festyn Rodzinny. W tym roku Dzień Rodziny obchodzony
był pod hasłem „Mama, tata i ja”.
Z okazji tego wydarzenia organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. W programie znalazły się: parada rolkowa, cyrk, taniec, piosenka i dobra wspólna zabawa. Głównym punktem programu była
prezentacja na scenie, a na najmłodszych czekały dmuchane zamki, konkursy sportowe, pokazy judo, tańce integracyjne. Dla starszych uczestników została przygotowana zabawa taneczna.
/źródło: ZSPiG w Szynwałdzie/
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Kalejdoskop zdarzeń
Obchody Konstytucji 3 Maja
3 maja w Łękawicy odbyły się gminne obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez ks. proboszczów przybyłych z sołectw gminy
Skrzyszów.
Po nabożeństwie wójt gminy, przedstawiciele samorządu, szkół,
przedszkoli, organizacji społecznych oraz mieszkańcy, przeszli na
plac przed przedszkolem, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Głos zabrał wójt oraz obecna na uroczystości poseł Urszula Augustyn, która wiele ciepłych słów skierowała pod adresem naszej gminy
i podkreśliła jej rozwój. Nawiązując do polskich tradycji narodowych
uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękawicy zaprezentowali KRAKOWIAKA oraz montaż poetycko-muzyczny. Ciekawą częścią uroczystości
była prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej kultywującej tradycje rycerstwa średniowiecznego. Na zakończenie uczestnicy złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Pamięci ofiar poległych podczas I i II wojny światowej.

Jubileusz 30-lecia szkoły w Ładnej

II Festyn Rodzinny
w Skrzyszowie

Dnia 27 maja społeczność w Ładnej obchodziła święto szkoły – jubileusz 30-lecia placówki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele
Parafialnym. Dalsza część miała miejsce w budynku szkoły oraz na plaWystęp szkolnych klaunów rozpoczął II Festyn Rodzinny zorgacu przyszkolnym. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dyrektor
nizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi
Delegatury Kuratorium Oświaty, wójt gminy, radni, dyrektorzy szkół i
w Skrzyszowie. Swoje talenty artystyczne zaprezentowali
przedszkoli, sponsorzy, emerytowani pracownicy szkoły, absolwenci,
w tańcu i piosence zarówno najmłodsi, jak i starsi uczniowie
rodzice i mieszkańcy. Na sali gimnastycznej miała miejsce część artyszkoły, których występy zapowiadali i cały festyn prowadzistyczna w wykonaniu uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły. Przyli nauczyciele szkoły: Elżbieta Barnaś i ksiądz Marcin Pikul.
gotowali i przedstawili wspomnieniowy koncert słowno-muzyczny
W ten wyjątkowy dzień humory wszystkim dopisywały szczez kalendarza historii szkoły. Opiekę nad przygotowaniem części artygólnie. Kiedy tylko wodzirej rozpoczął zabawy integracyjne
stycznej sprawowali: Joanna Cetnar, Danuta Kloc, Małgorzata Rzegocwszyscy ruszyli, by wesoło powitać występ Mażoretek, które
ka, Anna
Makowiec, Jan Mucha oraz emerytowana nauczycielka szkoły
zdjęcie:
Paweł
Topolski
zachwyciły swym marszem w takt muzyki. Cały czas działała
Elżbieta Płaneta. Po części artystycznej goście i absolwenci szkoły zwieloteria fantowa ciesząca się niezwykłą popularnością. Każdy
dzali przygotowaną przez Jolantę Nowak i Martę Kokoszkę wystawę julos bowiem brał udział w losowaniu nagród głównych, na któbileuszową. Dyrektor szkoły wręczyła pamiątkowe statuetki członkom
re składały się m.in.: srebrna biżuteria, sprzęt kuchenny i AGD
Komitetu Rozbudowy Szkoły oraz podziękowania dla sponsorów, dzięoraz biurko szkolne. Warto wspomnieć o występie zespołu
ki którym możliwe było zorganizowanie uroczystości.
muzycznego DE FACTO, którego skoczne dźwięki zapraszały
do tańca. Nieopodal, na boisku szkolnym, rozgrywały się mecze piłki nożnej, w których brali udział nie tylko uczniowie, ale
i absolwenci szkoły. Miłośnicy koni korzystali z możliwości przejażdżki. Najmłodsi bawili się na dmuchańcach, zjeżdżając raz za
razem. Spragnieni i głodni mogli zjeść pyszne słodkości, kiełbaski, bigos i frytki oraz napić się kawy lub herbaty. Sklepik „Pod
chmurką” zapraszał zaś na zimne napoje i lody.
/źródło: SP nr 2 w Skrzyszowie/

Sukces taneczny
Dnia 13 czerwca grupa taneczna ze Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Ładnej prowadzona przez instruktora Adriana Misia
wzięła udział w Mistrzostwach Tańca CREATE YOURSELF.
Turniej odbył się w Starych Żukowicach, wzięło w nim udział 8 zespołów tanecznych oraz pary taneczne. Z radością przyjęliśmy wiadomość,
że nasi uczniowie, uczestnicy turnieju zajęli trzecie miejsce i wrócili
z pięknym pucharem. Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów.
/źródło: SP w Ładnej/
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Kalejdoskop zdarzeń
Z wizytą w ZOO
Wycieczka do krakowskiego ZOO była kolejną ciekawą, inspirującą i pełną ekscytacji przygodą dla dzieci
z przedszkola w Pogórskiej Woli.
Dzieci miały okazję zobaczyć wiele gatunków zwierząt
z różnych części świata. Podziwiały lwy, tygrysy, pumy,
antylopy i różnorodne, egzotyczne, kolorowe ptaki z papugami włącznie. Wiele zachwytu wzbudziło oglądanie
pięknych, wysokich żyraf na wybiegu, które na widok wycieczki pocierały się rogami i były wyjątkowo towarzyskie.
Dużą atrakcją były także wesołe małpy, lemury i różowe
flamingi, które zastygały w bezruchu. Ogromną atrakcją
były potężne słonie, z którymi każdy przedszkolak chciał
zrobić sobie zdjęcie.

Piknik pełen radości i uśmiechu
29 maja na terenie Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w gminie Skrzyszów odbył się „Piknik Rodzinny”. Piknik integracyjny zorganizowany był dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Goszczono podopiecznych Stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci Nasze Są” z Olszyn, rodziny
z Tarnowa i okolic. Wspólną, świetną zabawę, gry i konkursy z nagrodami
poprowadził doświadczony wodzirej.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

Dzień rodziny

Celem wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, zainteresowanie
różnorodnością gatunków świata zwierząt oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za jakość współistnienia z przyrodą. Koszty
tej wycieczki zostały całkowicie pokryte przez sponsora
i przyjaciela przedszkola, pana Jerzego Kmiecia, któremu
w imieniu wszystkich Rodziców i Pracowników Przedszkola serdecznie dziękujemy.
Dyrektor Urszula Garstka

W tym roku w wyjątkowy sposób zaplanowany został Dzień Rodziny
w Placówce Wsparcia Dziennego.
Spotkanie miało miejsce w siedzibie Placówki w Pogórskiej Woli, 12 czerwca
i było o tyle wyjątkowe, iż tym razem zaplanowano integrację wszystkich rodziców i wychowanków z obu placówek, tj. ze Skrzyszowa i Pogórskiej Woli.
Do uroczystości, społeczność obu placówek rzetelnie się przygotowała: próby tekstów wierszyków, piosenek, pieczenie placków, przygotowanie galaretek owocowych z bitą śmietaną, bilecików okolicznościowych i zaproszeń.
Po krótkim montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez dzieci ze
Skrzyszowa, a wyrażającym wdzięczność za trud wychowania, rodzice zostali
poczęstowani kolorowymi galaretkami, plackami, kawą, herbatą i zimnymi
napojami. Najważniejszym punktem programu było ognisko z pieczeniem
kiełbasek oraz zawody sportowe dla dzieci i ich rodziców przygotowane
przez dzieci z Pogórskiej Woli. Na zwycięzców czekały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Każde dziecko zostało obdarowane słodkim upominkiem. Impreza była świetną okazją do wspólnie i dobrze spędzonego czasu rodziców
ze swoimi dziećmi, wzajemnego poznania się rodziców z obu miejscowości,
wymiany wzajemnych doświadczeń, a także zacieśnienia więzi i większej integracji z kadrą placówki.
Tekst: Aneta Sołowij

Wakacyjne warsztaty dla dzieci
Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej zaprasza dzieci z terenu gminy Skrzyszów na warsztaty, które odbywać się będą w kawiarence
Florianka przy OSP Ładna. Warsztaty prowadzić będą Daria Zaborowska-Hulska i Maria Mikosz. Zapisy i szczegółowe informacje
w sekretariacie szkoły lub pod numerem 509 190 113. Liczba miejsc ograniczona.
1. Warsztaty z zakresu dawnych rzemiosł dla
dzieci w wieku od 8 do 13 lat (6 spotkań)
Program zajęć:
• Jak powstaje tkanina; przędzenie wełny
i tkanie na okrągło
• Papier czerpany z suszonymi kwiatami
i trawami
• Pszczelarstwo; świece z wosku
• Dawne zabawki drewniane
• Stolarstwo; domki dla owadów, karmniki

• Zdobienia tkaniny; szycie maskotek
Grupa od 24 lipca do 28 lipca
w godz.17:00 do 19.00 i 29 lipca (sobota)
w godz. od 9 do 11.00.

• Rzeźba – zwierzęta z mojego ogrodu
• Instrumenty muzyczne – głosy zwierząt
• Ceramiczna wioska
• Miseczki toczone na kole garncarskim
• Postacie

2. Warsztaty z zakresu garncarstwa dla
dzieci w wieku od 6 do 13 lat (6 spotkań)

Grupa od 14 sierpnia do 25 sierpnia
w godz. od 9:00 do 11.00

Program zajęć:
• Płaskorzeźba z elementami odcisków roślin
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/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/
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/źródło: SP w Łękawicy/
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Kalejdoskop zdarzeń
Moderato w Budapeszcie
W czerwcu szkolny chór Moderato wystąpił na koncercie
dla Polonii węgierskiej w Budapeszcie w Polskim Kościele
Personalnym pw. NMP Wspomożycielki Wiernych. Moderato koncertowało na zaproszenie ks. K. Grzelaka, proboszcza
tamtejszej parafii. Chór od kilkunastu lat prowadzony jest
przez Anetę Mikuś przy współpracy z byłym dyrektorem
Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie Romanem Zubkiem,
który jest autorem i aranżerem większości wykonywanych
trzygłosowo utworów oraz Pawłem Nowakiem, akompaniatorem.
/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/

VII Gimnazjalny konkurs
języka angielskiego
12 maja w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie odbył się VII GIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO, nad którym honorowy
patronat objął wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior.
Uczniowie siedmiu gimnazjów zmierzyli się z testem
badającym znajomość języka. Jury konkursu oceniło
prace uczniów, a przyznane punkty pozwoliły wyłonić
najlepszych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Krystyna Furtak (Pogórska Wola)
II miejsce – Aneta Jop (Szynwałd)
III miejsce – Karolina Kochan (Siemiechów)
wyróżnienie – Aleksandra Hoim (Skrzyszów)
/źródło: ZSPiG w Szynwałdzie/

IV Gminny Konkurs
Matematyczny
W Szkole Podstawowej w Ładnej 18 maja odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych,
zorganizowanego przez nauczyciela matematyki Annę Makowiec. W konkursie wzięło udział
18 uczniów ze szkół naszej gminy. Honorowy patronat nad konkursem rokrocznie sprawuje wójt
gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Uczniowie rozwiązywali zadania w trzech kategoriach – klas IV, V
i VI. Zestawy testowe zawierały zadania, w których oprócz znajomości matematyki liczyło się
logiczne myślenie. Później uczestnicy udali się na
poczęstunek, natomiast nauczyciele sprawdzali
poprawność wykonania zadań. Po ogłoszeniu wyników nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów,
podziękowań i nagród, których sponsorami byli:
firma Infonet, A. Makowiec i dyrektor Maria Łakoma.
/źródło: SP w Ładnej/

14						

Koncert z nadzieją
„Jesteś moją nadzieją” to tytuł kolejnego koncertu charytatywnego zespołu NA PRZEŁAJ. Koncert odbył się 11 czerwca w kościele pw. Matki
Boskiej Szkaplerznej w Szynwałdzie. NADZIEJA, którą daje nam wiara i
miłość została po raz kolejny genialnie wyśpiewana przez utalentowanych członków znanego i cenionego zespołu założonego 26 lat temu
przez Marka Stańczyka. NADZIEJA miała także swój realny wymiar –
podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz małej mieszkanki Szynwałdu, 3-letniej Natalki. Zebrane pieniądze, prawie 5 tys. zł, zostaną przeznaczone na rehabilitację
dziewczynki.
Piękne utwory o tematyce Maryjnej były dla licznie zgromadzonej publiczności prawdziwą ucztą muzyczną. Głęboka treść, piękny wokal,
perfekcyjne wykonanie to standardy zespołu, który po raz kolejny potwierdził swoją klasę.
Zespół wystąpił w składzie: Marek Stańczyk, Krystyna Janiszewska,
Edyta Prusak, Anna Mleczko – wokal, Piotr Zając – gitara, Leon Kusek
– gitara elektryczna, Mateusz Małochleb – instrumenty klawiszowe,
Katarzyna Niemiec – flet, saksofon, Natalia Mącior, Mateusz Wyczesany
– instrumenty perkusyjne.
Koncert ubogaciły teksty napisane przez ks. Marcina Górskiego, czytane przez Bartłomieja Zawadzkiego, a konferansjerkę poprowadził
Jerzy Świtek. Odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie zostało zapewnione przez Macieja Zborowskiego i Pawła Korzeniowskiego. Zbiórkę
pieniędzy do puszek przeprowadziły członkinie Stowarzyszenia Klubu
Kobiet Kreatywnych GRACJA.
Jolanta Furtak
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Pszczelarze
ekologicznie
/źródło: SP w Łękawicy/
W bieżącym roku Koło Pszczelarzy Skrzyszów realizuje
zadanie publiczne związane z Ekologią i Ochroną zagrożonych zwierząt pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie to przynosi plon.
Wszystkim się z nią podziel. Jej bogactwa broń. Podniesienie
kwalifikacji pszczelarzy z terenu gminy Skrzyszów i kształtowanie postaw człowieka odpowiedzialnego za środowisko,
w którym żyje”.
Pieniądze uzyskane z dotacji zostały przeznaczone na zakup
sit dla członków koła, a także na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Ponadto na przeprowadzenie szkoleń związanych
z ekologicznymi metodami prowadzenia pasieki, w tym zwalczanie chorób i szkodników w sposób naturalny, a także apiterapii.
Urządzenie wielofunkcyjne pozwoli pszczelarzom sprawniej
przygotowywać ulotki informacyjne dla mieszkańców gminy,
dzieci i młodzieży, a także materiały szkoleniowe. Pszczelarze
każdego roku spotykają się z maluchami w przedszkolach, aby
przybliżać ekologiczne tematy. W trakcie spotkań rozdawane
są malowanki i informatory, odbywa się degustacja miodów lokalnych pszczelarzy. Z roku na rok przybywa nowych członków
stowarzyszenia, co wiąże się z dynamicznym rozwojem Koła
Pszczelarzy Skrzyszów. W 2017 roku Koło Pszczelarzy Skrzyszów podpisało również umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na realizację projektu pod tytułem „Pszczoły nasze wspólne dobro”. W ramach projektu przeprowadzony
zostanie cykl warsztatów dla pszczelarzy (7 spotkań), spotkanie
praktyczne jak budować ul oraz wyjazd studyjny do Kamiannej
(zajęcia teoretyczne i praktyczne w pasiece Barć Kamianna). Ponadto projekt zakłada działania promocyjne wśród mieszkańców gminy Skrzyszów. Jesienią przeprowadzona zostanie akcja
nasadzenia drzewkami miododajnymi terenów udostępnionych
przez Urząd Gminy Skrzyszów. Dodatkowo odbędą się dwa konkursy włączające społeczność w życie koła.

Festyn rodzinny
w Łękawicy
Letni wypoczynek w Łękawicy rozpoczął Festyn Rodzinny,
który odbył się w pierwszą niedzielę wakacji. Festyn był
przede wszystkim okazją do tego, by podziękować rodzinom
w Łękawicy za całoroczną współpracę z miejscową szkołą.
Oprawę muzyczną pikniku zapewnił Zbigniew Skrzyniarz, a całą
imprezę poprowadzili Hubert Buś i Mateusz Adamski. W programie artystycznym znalazła się m.in. piosenka „Wakacje” w pięknej
aranżacji małej Julii. Z kolei uczniowie SP w Łękawicy w humorystyczny sposób podsumowali pracę w roku szkolnym 2016/2017.
Nie zabrakło także szkolnej grupy lingwistycznej złożonej z klas
czwartych i piątych, która wykonała m.in. własne interpretacji
utworów zespołu „The Beatles”. Atrakcją festynu były również
przejażdżki konne. Szczególnie podziękowania za organizację
festynu zostały skierowane do pani Agnieszki Nowak oraz Rady
Rodziców z panią Katarzyną Marszałek – Siciarz.

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Koła Pszczelarzy Skrzyszów zapraszamy na spotkania w każdą drugą niedzielę
miesiąca o godzinie 13.30 do siedziby koła w Łękawicy znajdującego się w siedzibie biblioteki.
Informacje można również znaleźć na Facebook i na stronie internetowej www.pszczelarze-skrzyszow.pl
Współpraca skrzyszowskiego koła z Urzędem Gminy w Skrzyszowie trwa nieprzerwanie prawie 40 lat, a w związku z włączeniem
się naszej gminy do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom ta współpraca będzie jeszcze bardziej efektywna.
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Sylwetki
Ze sportem jej
do twarzy
Niektórzy uważają, że dziewczyny przychodzą trenować boks z myślą o facetach, żeby sobie na nich popatrzeć – żartuje Ewelina Starostka.

Dokończenie rozmowy z poprzedniego numeru Echa Gminy
Od zawsze interesowałaś się boksem?
Niezbyt interesowałam się boksem. Lubiłam „Rocky’ego”, ale to
wszystko. W sumie to na początku wyobrażałam sobie, że będę walczyć tak jak on, a w tle będzie grała muzyka z filmu.
Dlaczego kobiety uprawiają boks?
Niektórzy uważają, że dziewczyny przychodzą trenować boks z
myślą o facetach, żeby sobie na nich popatrzeć. A na poważnie,
większość osób trenuje, bo tego potrzebują. Chcą się poruszać
i schudnąć. W końcu ćwiczy się całe ciało. Lepiej się wygląda, jest
lepsza kondycja, no i siła. Do tego można się odstresować, wyrzucić
z siebie złe emocje. I to wszystko za darmo. U nas za treningi się nie
płaci. Może przyjść każdy i za darmo poboksować w worek.
Jakie masz hobby?
Lubię haft krzyżykowy. Do tej pory zrobiłam kilka obrazków. Nie za
dużych, bo mam w sobie coś takiego, że jak już coś robię, to chcę
to od razu skończyć. W hafcie tak nie można. Trzeba spokojnie iść
do celu.
Stosujesz dietę?
Co do diety, to wiem co jeść i czego unikać. Przed walką zaleca
się jeść czerwone mięso. Człowiek staje się po nim nieco bardziej
agresywny. Nie mogę jeść natomiast potraw mącznych, np. pierogów. Dlaczego? Bo usypiają. Jesteśmy po nich mniej czujni. Jeśli nie
chcemy mieć raka, warto pić czerwone wino (kobiety 10 g na dzień,
a mężczyźni 20 g). Podobno pomaga.

Jak widzisz swoją sportową przyszłość?
Obawiam się, że to wszystko się kiedyś skończy. Że będę musiała
zmienić swoje życie i nie będę mogła robić tego, co robię. Nie oszukujmy się, dzisiaj dużo zależy od znajomości. Nie ma przecież tyle
klubów, żebym mogła się gdzieś wcisnąć jako trener. Orlik jest fajny,
realizuję się na nim, ale to trochę za mało, żeby utrzymać rodzinę.
W szkołach, wiadomo, teraz bardziej zwalniają niż przyjmują. I tego
się obawiam, że będę musiała zmienić swój zawód. Nie boję się pracy fizycznej, ale… gdyby tak się stało, że musiałabym wszystko poprzestawiać w życiu, to psychicznie by mnie to trochę podłamało.
Byłoby mi przykro. Szkoda będzie studiów i pracy, jaką w to wszystko włożyłam. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Rozmawiał Jarosław Ciochoń
Ewelina Starostka ma 24 lata. Mieszka w Pogórskiej Woli.
Studiuje wychowanie fizyczne na AWF w Krakowie. Pracuje
jako Lokalny Animator Sportu w Pogórskiej Woli. Trenuje
boks w klubie P.T.B. Pałac Młodzieży „Tiger” Tarnów. Jej największe sukcesy to: brązowy medal III Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Boksie (2014) i Mistrzostw Polski
Seniorek w Boksie (2015), srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski (2016), Mistrzyni Małopolski w boksie (2010
i 2015) oraz brązowa medalistka Lekkoatletycznych Akademickich Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą (2014).

Wspaniały prezent na Dzień Dziecka
Wizyta Bartosza Kapustki w szkole w Pogórskiej Woli
Wspaniałym prezentem dla całej społeczności szkolnej w Pogórskiej Woli z okazji
Dnia Dziecka była wizyta Bartosza Kapustki, utalentowanego i niezwykle lubianego absolwenta szkoły w Pogórskiej Woli, piłkarza grającego w reprezentacji Polski.
Jego pojawienie się na sali gimnastycznej, gdzie dzieci oczekiwały na rozgrywki
sportowe, które tradycyjnie odbywają się w tym dniu w szkole, wywołała lawinę
radości, braw i wielkiej owacji, której nie było końca.
Bartosz, jak zwykle uśmiechnięty, opowiedział co robi obecnie, jak wygląda jego
praca i treningi w klubie, w którym gra w Anglii, o swoich planach na przyszłość.
Następne rozdawał niezliczone ilości autografów, bo wszyscy chcieli je mieć, nawet
przychodzący do szkoły rodzice. Wielkim przeżyciem dla najmłodszych uczniów
była krótka rozgrywka z udziałem naszego gościa, który mimo drobnej kontuzji,
zgodził się na rozegranie krótkiego meczu. Na koniec dyrektor szkoły Regina Kiwior podziękowała Bartoszowi w imieniu całej społeczności szkolnej i wręczyła
mu pamiątkowy puchar ze specjalną dedykacją „Per aspera od astra” zapewniając,
że tu w Pogórskiej Woli ma on zawsze najwierniejszych kibiców. To było niezapomniane, wspaniałe spotkanie z naszym „bramkostrzelnym” Bartoszem, które sprawiło wszystkim mnóstwo radości. To będzie niezapomniany długo wspominany
i wspaniały Dzień Dziecka!
/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/
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Wakacje
Wymarzone wakacje dzieci
Wakacje to czas pełen przygód i niezapomnianych chwil.
O tym, jak wyglądają te najbardziej wymarzone opowiadają dzieci z gminy Skrzyszów.

Jakub Bednarz ze Skrzyszowa, 6 lat
Chciałbym pływać łódką i łowić
ryby i chciałbym złowić większą
rybę od taty.
Milena Łabędź ze Skrzyszowa, 6 lat
Chciałabym nauczyć się jeździć na
koniu, bo mam konika. Jeździłabym
na nim przez całe lato.

Liliana Wilk z Ładnej, 6 lat
Najbardziej chciałabym
spędzić wakacje z rodziną
i bawić się z nią w chowanego i berka.

Emilia Nowak z Łękawicy, 6 lat
Chciałabym jechać nad morze i pływać.
Kajetan Gwizdała z Ładnej, 7 lat
W wakacje chciałbym pojechać
na Węgry.

Ola Jop z Szynwałdu, 5 lat
W wakacje chciałabym pojechać do Francji
i jeść ślimaki.

Wojtuś Kępowicz z Szynwałdu, 6 lat
Chciałbym spędzić wakacje nad
morzem, opalać się, pływać i pić sok
z kokosów.
Amelia Bujak z Łękawicy, 6 lat
Wakacje chciałabym spędzić
z babcią i bawić się z nią.

Piotr Smoliński z Pogórskiej Woli 5 lat
W wakacje chciałbym wspinać się po górach.
Basia Mastalerek z Pogórskiej Woli 5 lat
W wakacje chciałabym pojechać na plażę i pływać na moim
dmuchanym rajtku.

lipiec 2017
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Kultura
Historie codzienne

Szynwałd – tak było
W Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie 22 kwietnia odbyło się spotkanie
poświęcone promocji albumu „SZYNWAŁD - TAK BYŁO. Historia Szynwałdu
na starych fotografiach i dokumentach”.
Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenia Mój Szynwałd.
Spotkanie poprowadził Bartłomiej Mącior,
prezes Stowarzyszenia. Wykład „Od poddanego do obywatela. Droga tarnowskich
chłopów do Polski” wygłosił dr Jan Hebda.
Głos zabrali również goście: Marcin Kiwior,
wójt gminy Skrzyszów oraz Stanisława Siemek, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Publikacja SZYNWAŁD - TAK BYŁO jest efektem
kilkuletniej pracy i stanowi zbiór zdjęć pozyskanych dzięki życzliwości mieszkańców
Szynwałdu oraz osób, mających tu swoje
korzenie. Dużym wsparciem były również
instytucje, takie jak Archiwum Diecezjalne,
Państwowa Akademia Umiejętności, Archiwum Narodowe w Krakowie, pomocą służyły parafia i szkoła. Na ponad 300 stronach
znalazło się około 600 fotografii zebranych
i uporządkowanych tematycznie. Każdy
rozdział rozpoczyna krótki rys historyczny
dotyczący m.in. życia codziennego mieszkańców, obyczajowości, edukacji, dziejów
parafii. Fotografie i dokumenty zamieszczone w albumie obejmują czasy od XVII w., aż
po lata 90. XX w. Inicjatywę gromadzenia
starych fotografii i dokumentów oraz wydania albumu podjęło się Stowarzyszenie
Mój Szynwałd. Album powstał pod redakcją Anny Mądel. Współautorami publikacji
są również: Piotr Zięba, Stanisław Podraza,
Bartłomiej Mącior, Ewelina Wójtowicz. Przygotowanie do druku wykonała Teresa Stańczyk, a druk i oprawę - Poligrafia Redemptorystów. Wydawnictwo współfinansowała
gmina Skrzyszów. Album SZYNWAŁD - TAK
BYŁO to jedna z najobszerniejszych publikacji dotyczących tej miejscowości. Można
go nabyć w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie w cenie 39 zł.
Ewelina Wójtowicz

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie już po
raz ósmy było organizatorem
Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego – „Historie
codzienne”. Laureaci, uczestnicy, organizatorzy konkursu oraz przewodniczący jury
Tadeusz Koniarz spotkali się
3 czerwca. Tym razem podsumowanie Konkursu i wystawę prac zorganizowano,
dzięki uprzejmości dyrekcji,
w Centrum Sztuki Mościce.
Prace konkursowe ósmej edycji miały po raz pierwszy formę reportażu, co jak się okazało
było nie lada wyzwaniem dla uczestników. W zakończonym Konkursie wzięło udział tylko
26 autorów, podczas gdy w latach ubiegłych było ich sześcio- czy siedmiokrotnie więcej.
Jurorzy nagrodzili fotoreportaże trzech autorów, a sześciu osobom przyznali wyróżnienia.
Na wernisaż komisja wybrała zdjęcia szesnastu autorów. Spotkanie było nie tylko okazją
do wręczenia nagród i wyróżnień, ale także do podsumowania kolejnej edycji Konkursu,
podzielenia się swoimi uwagami i refleksjami. Stworzyło także możliwość rozmowy autorów z Tadeuszem Koniarzem, otrzymania odpowiedzi na liczne pytania oraz uzyskania od
niego cennych wskazówek dotyczących ujęcia tematu i techniki fotografowania.
/źródło: GCKiB w Skrzyszowie/

Pogórska Wola na tropie
29 czerwca w Pogórskiej Woli odbyła się gra terenowa „Podchody”. Celem rozgrywki było
uczczenie 600-lecia miejscowości przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Zanim jednak dzieci przystąpiły do gry, wzięły udział w dwóch spotkaniach integracyjnoedukacyjnych. Dzięki nim uczestnicy poznali się nawzajem. Przekazana została im także
wiedza o Pogórskiej Woli. Dzieci dowiedziały się m.in. dzięki komu powstał kościół (pierwotnie kaplica) w Pogórskiej Woli, jak brzmiały pierwsze nazwiska oraz co oznacza „wola”
w nazwie ich wsi. Dzięki uprzejmości Pawła Nowaka (organista w kościele w Pogórskiej
Woli) uczestnicy zadania udali się do kościoła p.w. św. Józefa w Pogórskiej Woli, aby poznać
jego sekrety. Największą atrakcją były organy z XVIII wieku, do których można było wejść
do środka. Po dwóch dniach intensywnych przygotowań nadszedł czas na grę. Na uczestników czekały różnorodne zadania. Musieli pokonać slalom z przeszkodami, złapać świnki
i znaleźć tajemniczą liczbę 55. Ponadto na trasie, w różnych punktach, oczekiwały na nich
zagadkowe osoby, tj. pielęgniarka, parobek czy starsza kobieta w chuście. Nie można było
przejść obok nich obojętnie, ponieważ każda z tych osób posiadała niezbędne informacje
do ukończenia gry. Po wykonaniu wszystkich zadań na uczestników czekał mały poczęstunek. Można było spróbować tradycyjnych wyrobów, tj. serów, wędlin, kiełbas, jaj przepiórczych oraz warzyw. Serdeczne podziękowania kierujemy do księży z Parafii św. Józefa w Pogórskiej Woli, dyrekcji Zespołu Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny i Gimnazjum
w Pogórskiej Woli, kierownictwu Ośrodka Zdrowia w Pogórskiej Woli, Placówce Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie (Filia
w Pogórskiej Woli), Janowi Świątkowi
z Pogórskiej Woli (Sklepy ABC), Marii
i Krzysztofowi Kowalskim z Zakładów
Przetwórstwa Mięsnego w Skrzyszowie, Tarnowskiemu Hufcowi ZHP
im. J. Bema, Agnieszce Zabawskiej ze
Sklepu Spożywczo-Przemysłowego,
Lucynie Jasiak oraz wszystkim mieszkańcom Pogórskiej Woli, bez których
nie udałoby się zorganizować niniejszego wydarzenia.
Jarosław Ciochoń
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Szkolne wieści
Kuźnia Talentów
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. P. Skargi w Skrzyszowie może poszczycić się
w roku szkolnym 2016/2017 wieloma
sukcesami, które osiągnęli jej uczniowie
w konkursach zorganizowanych na szczeblu gminy i turniejach sportowych na
szczeblu rejonowym i ogólnopolskim.
Oto one:
• I miejsce dla Kingi Zyguły (kl. VI) w kolejnej
edycji Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim (Pogórska Wola,
2016);
• I miejsce dla Kingi Zyguły i Kevina Salawy
(kl. VI) w VIII Międzyszkolnym Przeglądzie
Krótkich Filmów Amatorskich w Języku Angielskim za film pt. „HER MAJESTY’S SECRET
SERVICE – MISSION QUENN” (Skrzyszów,
2017);
• I miejsce dla Oliwii Sarad (kl. V) w V Gminnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkiej Brytanii
(Łękawica, 2017);
• I miejsce oraz Złota Nutka dla Kingi Zyguły
w II Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Angielskiej „English Song” (Wola Rzędzińska,
2017);
• I miejsce dla Aleksandry Kiwior (kl. VI)
w V Gminnym Konkursie Historyczno –
Literackim „Gmina Skrzyszów – Moja Mała
Ojczyzna” (Łękawica, 2017);
• I miejsce dla Julity Smoleń (kl. V) w Gminnym Konkursie Literackim„Trzeźwość – moja
wartość”, zorganizowanym przez Urząd

Gminy w Skrzyszowie, Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (2017);
• II miejsce dla Kingi Zyguły (kl. VI) w III
Międzyszkolnym Konkursie Poezji Elżbiety
Stepskiej – Kot „Zachować od zapomnienia”
(Łękawica, 2017);
• II miejsce dla Kingi Zyguły w konkursie poezji „Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie”
(Skrzyszów, 2016);
• II miejsce dla Mikołaja Łabędź (kl. V) w
konkursie informatycznym na szczeblu
gminnym „Od tabliczki glinianej do książki
elektronicznej” (Skrzyszów, 2017);
• II miejsce dla Oliwii Sarad, Aleksandry Kiwior, Kingi Zyguły w V Międzyszkolnym
Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
„Let’s Celebrate English” (Tarnów, 2017);
• II miejsce dla Oliwii Sarad, Aleksandry
Kiwior, Kingi Zyguły w konkursie języka
angielskiego „Learn and Play” w ramach
projektu ‘Osiemnastka na tropie Talentów’
(Tarnów, 2017);
• II miejsce dla Nicoli Salawy i Julii Zabawy
w Finale Powiatowym Drużynowego Tenisa
Stołowego;
• II miejsce dla Kevina Salawy w Półfinale Powiatowym Indywidualnego Tenisa Stołowego;
• II miejsce dla Jakuba Pietruszki (kl.III)
w Gminnej Olimpiadzie z Języka Angielskiego (Łękawica, 2017);

• III miejsce dla Aleksandry Kiwior w Gminnym Konkursie Plastyczno – Przyrodniczym „Jestem cząstką przyrody” (Łękawica,
2017);
• III miejsce dla Jakuba Pietruszki (kl.III) w
kolejnej edycji Gminnego Konkursu Poezji
Karola Wojtyły lub o Janie Pawle II (Skrzyszów, 2017);
• III miejsce dla Jakuba Pietruszki (kl.III)
w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Czytam, bo chcę” (Skrzyszów, 2016);
• wyróżnienie Klubu Historyka dla Aleksandry Kiwior (kl.VI) w III Międzyszkolnym Konkursie Poezji Elżbiety Stepskiej – Kot „Zachować od zapomnienia” (Łękawica, 2017);
• wyróżnienie dla Mikołaja Łabędź (kl.V)
w konkursie literackim „Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie” (Skrzyszów, 2016);
• wyróżnienie dla Aleksandry Kiwior (kl.VI)
w kolejnej edycji Gminnego Konkursu
Poezji Karola Wojtyły lub o Janie Pawle II
(Skrzyszów, 2017);
Uczniowie szkoły rozwijali też swoją wiedzę
i umiejętności na pozaszkolnych zajęciach
organizowanych przez różne kluby sportowe, zdobywając zaszczytne, wysokie miejsca. Byli to: Jakub Salawa, Nicola Salawa,
Kevin Salawa.
/źródło: SP nr 2 w Skrzyszowie/

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku
W czerwcu 2017 roku poznaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego. Młodzież z naszych szkół podobnie jak w latach ubiegłych
świetnie poradziła sobie z egzaminem. Uczniowie pisali egzamin z części humanistycznej, z części matematyczno-przyrodniczej,
a także z języków obcych. Najlepiej w tym roku wypadło gimnazjum w Szynwałdzie uzyskując najlepszy wynik w gminie. Średnia
wszystkich gimnazjów naszej gminy znacznie przewyższyła średnią powiatu we wszystkich trzech częściach egzaminu.

Część humanistyczna
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Język polski
i wiedza
o społeczeństwie

Część matematyczno
-przyrodnicza
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podstawowy
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%

%

%

%
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%
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Gmina

71,8

63,7

47,3

52,2

63,0

42,3

72,7

100,0

Powiat

68,8

58,9

46,3

52,1

62,2

41,8

52,8

69,2

Dwie klasy, tj. klasa III a Gimnazjum w Szynwałdzie i klasa III a Gimnazjum w Skrzyszowie, które uzyskały najwyższe wyniki z
egzaminu gimnazjalnego, w nagrodę pojechały na bezpłatną wycieczkę do Warszawy.

W ciągu dwudniowego pobytu młodzież
zwiedzała Sejm RP, Centrum Nauki Kopernik,
Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego z jej
sławnymi ogrodami, Warszawskie Łazienki,
Cmentarz Powązkowski, Grób Nieznanego
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Żołnierza, fontanny multimedialne, stare
miasto i bulwary wiślane. Wycieczka edukacyjna sfinansowana była ze środków Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
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Szkolne wieści
Stypendia za rok szkolny
2016/2017 rozdane
23 czerwca w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum
w Skrzyszowie wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior już siódmy raz wręczył stypendia uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, wyróżnili się osiągnięciami m.in. w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodach sportowych oraz wyróżnili się szczególnymi uzdolnieniami
wykorzystywanymi w pracy na rzecz szkoły, a także godnie reprezentowali szkołę
i gminę na zewnątrz. Stypendia otrzymało 100 uczniów szkół podstawowych i 51
uczniów gimnazjów
z gminy Skrzyszów.
Na uroczystej gali
nie zabrakło również
rodziców
zdolnej
i pracowitej młodzieży, którzy otrzymali
listy gratulacyjne.
Stypendia ufundowano ze środków
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży.
Na ten cel przeznaczono
prawie
40 tysięcy złotych.

Najlepsi
z najlepszych
Od wielu lat w Szkole Podstawowej w
Łękawicy dwa razy do roku najlepsi
uczniowie wraz ze swoimi rodzicami są
goszczeni w placówce, by odebrać listy
gratulacyjne i podziękowania za trud
włożony w pogłębianie wiedzy oraz za
wzorowe zachowanie. 26 czerwca aż 36
wyróżnionych uczniów i ich rodzice odwiedzili szkołę witani przez Urszulę Mucharską-Ramza, dyrektora szkoły oraz
wychowawców klas. Rodzice mieli okazję
obejrzeć prezentację talentów uczniowskich, wśród nich recytację pięknej poezji
i śpiew. Zwieńczeniem spotkania było
wręczenie listów gratulacyjnych.
Bernadeta Krajewska

Światowy Dzień Książki
25 kwietnia odbyły się Gminny Konkurs
Pięknego czytania „Czytam bo chcę” oraz
rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu na Najciekawszą Prezentację Multimedialną „Od
tabliczki glinianej do książki elektronicznej”
pod patronatem wójta gminy Skrzyszów.
Imprezy zostały zorganizowane przez na-

Z Chemią na Ty
11 maja w Zespole Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie odbył
się V Konkurs Chemiczny „Z CHEMIĄ NA
TY”. W zmaganiach konkursowych wzięli udział gimnazjaliści z Lisiej Góry, Ryglic, Zalasowej, Skrzyszowa, Pogórskiej
Woli i Szynwałdu.
Honorowy patronat nad konkursem objęli
wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior oraz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
W niełatwych konkurencjach – teście wiedzy oraz części laboratoryjnej, młodzież
wykazała się bardzo wysokim poziomem
znajomości chemii. W rezultacie jury wyłoniło najlepszych, a wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• I miejsce – Natalia Kozioł
(Gimnazjum w Skrzyszowie)
• II miejsce – Natalia Duda
(Gimnazjum w Ryglicach)
• III miejsce ex aequo – Julia Mącior
(Gimnazjum w Szynwałdzie) i Aleksandra
Skruch (Gimnazjum w Ryglicach)
• IV miejsce ex aequo – Joanna Barnaś
(Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum
w Tarnowie) i Julia Kuca
(Gimnazjum w Lisiej Górze)
/źródło: ZSPiG w Szynwałdzie/

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
Uczniowie SP w Łękawicy udali się
w Góry Świętokrzyskie na trzydniową
wyprawę. Wycieczkę zorganizowała
Kinga Wzorek-Szpala.
Młodzi ludzie wspięli się z Nowej Słupi na
Łysiec, zwiedzili Święty Krzyż i znajdujące
się tam Muzeum Misyjne Ojców Oblatów.
Oglądali osadę średniowieczną w Hucie Szklanej, zachwycili się niezwykłymi
minerałami w Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie. Poznali
zakamarki Kielc, kiedy wraz z opiekunami
uczestniczyli w grze terenowej. Przeciskali się wąskimi korytarzami w podziemnej
trasie turystycznej w Kadzielni. „Osłodzili”
swe przygody, własnoręcznie wykonując

lizaki w Manufakturze Słodyczy - Magia
Karmelu. W chwilę zadumy wprowadziła
uczestników wycieczki wizyta w Ośrodku
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Wielu
emocji dostarczyła wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Duże wrażenie zrobił dwór starostów chęcińskich z XVII w. Na
ruinach zamku w Chęcinach spojrzeli w odległą, średniowieczną przeszłość tego regionu. Były zabawy sportowe, zabawa przy
ognisku, śpiew i smaczne kiełbaski. Wycieczka została dofinansowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów.

uczycieli ZSP1iG w Skrzyszowie z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
obchodzonego 23 kwietnia.
Zadaniem konkursowym dla uczniów klas
I-III Szkoły Podstawowej było piękne czytanie legend, uczniowie klas IV-VI wprowadzili słuchaczy w świat mitów starożytnej
Grecji. Natomiast uczniowie gimnazjum
przeczytali fragmenty niezwykle ważnego
dla naszej historii i kultury utworu Stanisła-

wa Wyspiańskiego „Wesele”.
Nagrodzeni uczniowie:
Kategoria klas I-III szkoły podstawowej:
• I miejsce – Magdalena Matug
kl. III ZSPnr1iG w Skrzyszowie
• II miejsce – Wiktoria Siedlik
kl. III SP w Łękawicy
• III miejsce – Jakub Pietruszka
kl. III SP nr 2 w Skrzyszowie
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej:
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Szkolne wieści
• I miejsce – Kamila Migała –
kl. V ZSPnr1iG w Skrzyszowie
• II miejsce – Łukasz Gielczowski –
kl. VI ZSPiG w Pogórskiej Woli
• III miejsce – Nikoletta Grzyb –
kl. VI ZSPiG w Szynwałdzie
Kategoria klas gimnazjalnych:
• I miejsce – Jakub Kiwior –
kl. II ZSPiG w Pogórskiej Woli
• II miejsce – Szymon Magdziarczyk –
kl. II w ZSPiG w Szynwałdzie
• III miejsce – Gabriela Dziurawiec –
kl. II ZSPnr1iG w Skrzyszowie
W Gminnym Konkursie na Najciekawszą
Prezentację Multimedialną „Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej” zwyciężyli:
Kategoria klas gimnazjalnych:
• I miejsce – Zuzanna Mącior ZSPiG w Szynwałdzie
• II miejsce – Justyna Zegar ZSPiG w Szynwałdzie
• III miejsce- Tymoteusz Gac ZSPnr1iG w Skrzyszowie
Kategoria klas szkoły podstawowej:
• I miejsce – Natalia Stańczyk - SP w Ładnej
• II miejsce – Mikołaj Łabędź SP nr 2 w Skrzyszowie
• III miejsce- Kacper Stanuch ZSPiG w Pogórskiej Woli
Elżbieta Onik, Marzena Wojtal,
organizatorzy konkursu

IV miejsce Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej
15 maja ZSPiG Skrzyszów gościł sześć najlepszych zespołów w piłce ręcznej dziewcząt, które walczyły o tytuł mistrza małopolski w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół
podstawowych. Mecz finałowy pomiędzy
uczennicami szkół w Krakowie i Wilczyskach, które w większości na co dzień trenują w klubach sportowych i występują w
rozgrywkach ligowych był ozdobą całych
zawodów. W tym gronie znalazły się uczennice naszej szkoły, które do zawodów przy-

gotowała i doprowadziła Rita Pasiecznik.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Wilczyska
2. Kraków
3. Olkusz
4. Skrzyszów
5. Żegocina
6. Krzczonów
W turnieju wyróżniono najlepsze zawodniczki. Puchary ufundowane przez wójta
gminy Skrzyszów wręczali Marek Małek reprezentujący Małopolski Szkolny Związek
Sportowy i fundator nagród Marcin Kiwior.
Król strzelców: Oliwia Bartusik – Olkusz,
Najlepsza zawodniczka:
Aleksandra Zabielny – Wilczyska,
Najlepsza bramkarka:
Martyna Mróz – Skrzyszów.
Dziewczyny grały w składzie: Karolina Bednarz, Agnieszka Bialik, Ola Chrytyniak, Wiktoria Chrystyniak, Gabriela Janas, Zuzanna
Jucha, Gabriela Kawa, Kinga Korus, Karolina
Kukla, Milena Małecka, Martyna Mróz, Emilia Pęcak, Anna Prokop, Ola Siedlik, Emilia
Siedlik, Izabela Stańczyk, Laura Kołodziej.

Nagroda za wyniki
egzaminu gimnazjalnego
Uczniowie klasy 3A oraz uczniowie gimnazjum w Szynwałdzie uczestniczyli w
wycieczce ufundowanej z gminnego programu wspierania uczniów uzdolnionych.
Nasi uczniowie pod opieką wychowawczyni Pani Urszuli Hajduk Budzik i Pani Marty
Seruś mieli możliwość zwiedzania stolicy.
W ciągu dwudniowego pobytu zwiedzili
Sejm RP, Centrum Nauki Kopernik, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego z jej
sławnymi ogrodami, Warszawskie Łazienki,
Cmentarz Powązkowski, Grób Nieznanego
Żołnierza, fontanny multimedialne, stare
miasto i bulwary wiślane.
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Sejm Dzieci i Młodzieży
1 czerwca uczniowie ZSP nr 1 i G w Skrzyszowie - Mateusz Adamski i Mateusz Wzorek wzięli udział w XXIII Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży w Sejmie RP. Warunkiem zostania posłem było przekroczenie progu
punktowego poprzez wykonanie projektu
na określony temat. Tegorocznym motywem przewodnim konkursu i obrad była
„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne
od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni
publicznej”. Dzięki ciężkiej pracy pod przewodnictwem Marii Kozioł uczniom udało
się otrzymać nagrodę w postaci wycieczki
do Warszawy.

Brązowy medal
Zuzanny Kozioł
Zuzanna Kozioł brązową medalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w kategorii tenis stołowy
dziewcząt. Zawody sportowe odbyły się
w maju na terenie Wojewódzkiego Ośrodka
Sportowego - Drzonków. Zuzanna w parze
z Dominiką Gilewską (ZKS Drzonków) wyeliminowały w ćwierćfinale debel Alicja Gasz
- Martyna Lis. Po zaciętej walce w meczu
półfinałowym, dziewczyny uległy 2:3 późniejszym wicemistrzyniom Polski Zuzannie
Kowalczyk i Martynie Stachniak.

Gminny konkurs
recytatorski poezji
Jana Pawła II
17 maja w ZSP nr 1 i G w Skrzyszowie odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Jana Pawła II, nad którym honorowy patronat objął wójt gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior. W zmaganiach wzięło udział
18. uczestników ze szkół podstawowych
i gimnazjów w Ładnej, Łękawicy, Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli. Konkurs
przeprowadzony został w trzech kategoriach: dla gimnazjów, szkół podstawowych
klas IV-VI i nauczania zintegrowanego klas
1-3. Wyniki konkursu prezentują się następująco:
NAUCZANIE ZINTEGROWANE (1-3)
• I miejsce – Gabriela Młyńska,
ZSPiG Skrzyszów
SP IV-VI
• I miejsce – Natalia Szatko,
ZSPiG Pogórska Wola
Gimnazjum
• I miejsce – Jakub Kiwior,
ZSPiG Pogórska Wola
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Kurier Sportowy
Animatorzy na orlikach
Już od 7 lat gmina Skrzyszów pozyskuje środki finansowe na
wynagrodzenie animatorów. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na orlikach.
W tym roku udało się pozyskać dofinansowanie na orliki
w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli, gdzie zatrudnieni zostali animatorzy. Środki na ich wynagrodzenie pochodzą z budżetu
gminy oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na Orliku w Szynwałdzie Animatorzy prowadzą zajęcia, jednakże z powodu braku dofinansowania liczba tych zajęć została ograniczona. Orliki otwarte
będą do końca listopada, a szczegółowe harmonogramy są
zamieszczane na stronie www.skrzyszow.pl.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

LKS Szynwałd dofinansowany
W ramach promocji rozwoju sportu małych i średnich klubów sportowych, Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało środki finansowe na zajęcia, które mają na celu rozbudzić motywację dzieci
i młodzieży do uprawiania sportu.
Dofinansowanie otrzymało ponad 2000 klubów. Pieniądze zostały
podzielone według kryterium jednosekcyjności lub wielosekcyjności klubu. Kluby jednosekcyjne otrzymały 10 000 złotych, zaś kluby
sportowe wielosekcyjne 15 000 złotych.
KS Szynwałd otrzymał 15 000 złotych dofinansowania. W ramach
tej kwoty od 1 lipca 2017 r. do 31 października2017 r. adepci sportu
z Szynwałdu będą odbywać treningi z siatkówki oraz piłki nożnej.
/źródło: U.G. Skrzyszów/

Mistrzostwa Polski
młodych szachistów
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach do 7 lat odbyły się
w dniach 15-18 czerwca w Poroninie. Gminę Skrzyszów w tym
turnieju reprezentowali Mikołaj Czarnik z Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie oraz Nikola i Michał Obal z Publicznego
Przedszkola w Łękawicy. Należało się wykazać dużymi umiejętnościami jeżeli chodzi o zasady gry oraz obyciem turniejowym,
gdyż jeden błąd powodował przegranie partii. Nie było żadnych ulg w stosunku do międzynarodowych przepisów Kodeksu Szachowego, a dzieci przedszkolne grały na szachownicach
elektronicznych służących do transmisji internetowej on-line
i posługiwały się cyfrowymi zegarami szachowymi. Wszystkie
dzieci dostały pamiątkowe dyplomy oraz puchary. W turnieju
głównym uczestniczyło 140 dzieci. Odbył się również turniej
towarzyszący i symultana z arcymistrzem szachowym Tomaszem Warakomskim.
/źródło: Urząd Gminy Skrzyszów/
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Kurier Sportowy
IX Turniej Współzawodnictwa
Sportowego Szkół

IX edycja amatorskiej
ligi orlikowej
19 maja na boiskach ORLIKA w Pogórskiej Woli oraz Skrzyszowie rozegrano I kolejkę Amatorskiej Ligi Orlikowej.
W obecnej edycji gra dziewięć drużyn.
Warto podkreślić, że wszystkie zespoły zaprezentowały bardzo
dobry poziom, o czym świadczy ilość zdobytych goli. W Skrzyszowie FC Jaskółki aż 18 razy celnie strzelały do bramki Team
Savoy, który zdobył 4 oczka. W kolejnym meczu Niepokonani
wygrali z Drużyną A 11:3. Z kolei w Pogórskiej Woli podczas
spotkania drużyn OSP Łękawica z Nuevo Palace mecz zakończył się wynikiem 6:15, a Szybcy i Wściekli wygrali z zespołem
Dream Team 18:7.

Hala ZSP nr 1 im. Jana Pawła II i
Gimnazjum w Skrzyszowie była
3 kwietnia areną zmagań młodych sportowców w corocznym
turnieju sportowym w ramach
współzawodnictwa sportowego
szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji tarnowskiej. Ten
doroczny turniej zgromadził na
starcie ponad 100 chłopców z 8
szkół, którzy rywalizowali w piłce ręcznej o Puchar Przechodni
ufundowany przez Biskupa tarnowskiego. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a mecze rozgrywane były
systemem każdy z każdym.
Z wielką radością powitaliśmy
w naszym gronie Jego Ekscelencję księdza Biskupa Wiesława
Lechowicza, który niezawodnie,
jak co roku znalazł czas, aby wręczyć dyplomy i puchary dla najlepszych. Ksiądz Biskup docenił
wysiłek i zaangażowanie młodych ludzi w uprawianie sportu,
kształtowanie charakteru i podążanie wzorem swojego Patrona.
Księdzu Biskupowi we wręczaniu
nagród towarzyszyli znamienici
goście, którzy również zaszczycili
nas swoją obecnością. Mogliśmy
gościć Artura Puciłowskiego dyrektora Delegatury Kuratorium
Oświaty w Tarnowie, Marcina
Kiwiora Wójta gminy Skrzyszów,
ks. Pawła Stabacha asystenta kościelnego Diecezjalnej Rodziny
Szkół Jana Pawła II, ks. Zdzisława
Gniewka proboszcza ze Skrzyszowa oraz Grzegorza Gorczowskiego członka Zarządu Diecezjalnej
Rodziny Szkół Jana Pawła II.
Serdeczne słowa podziękowania
kierujemy do wszystkich osób
i instytucji, które przyczyniły się

/źródło: U.G. Skrzyszów/

do tak dobrej organizacji turnieju i umożliwiły młodym sportowcom pokazać swoje już duże
umiejętności sportowe.
Wyniki turnieju:
Szkoły Podstawowe
• 1 miejsce - SP nr 1
w Skrzyszowie
• 2 miejsce - SP nr 11 w Mielcu
• 3 miejsce - SP nr 21
w Nowym Sączu
• Najlepszy zawodnik Dawid Blicharski - (Mielec 11)
• Król Strzelców - Paweł Jantas
(Skrzyszów 1)
• Najlepszy bramkarz Karol Banach - (Nowy Sącz 21)
Gimnazja
• 1 miejsce - Gimnazjum
w Skrzyszowie
• 2 miejsce - Gimnazjum
w Radomyślu Wielkim
• 3 miejsce - Gimnazjum
w Jadownikach
• Najlepszy zawodnik - Szymon
Maciejak - (Radomyśl Wlk)
• Król Strzelców - Mateusz Hoim
(Skrzyszów)
• Najlepszy bramkarz- Wiktor
Staniec - (Skrzyszów)
Szkoły Ponadgimnazjalne
• 1 miejsce - ZSP w Krynicy
• 2 miejsce - ZSOiZ w Gromniku
Absolwenci Gimnazjum
w Skrzyszowie – występ poza
konursem.
• Najlepszy zawodnik Dawid Galik - (Krynica)
• Król Strzelców Bartosz Miłkowski - (Gromnik)
• Najlepszy bramkarz Jakub Kurowski - (Krynica)

Siatkarska Pogoria
Siatkarki z Pogórskiej Woli z pierwszymi sukcesami. Pod wodzą
Eweliny Starostki klub Pogoria Pogórska Wola wystąpił w turnieju piłki siatkowej „Meeting Sportowy” rozgrywany w VI LO w Tarnowie. Dziewczyny zaprezentowały się z bardzo dobrej strony
zajmując 5 miejsce. Warto dodać, że był to ich pierwszy turniej.
Do tej pory zawodniczki Pogorii wystąpiły jeszcze w dwóch innych turniejach zajmując odpowiednio 3 (Tuchów) oraz 4 (Rzuchowa) miejsce. Siatkarkom gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
Jeśli interesujesz się siatkówką, mieszkasz na terenie Gminy
Skrzyszów i zawsze marzyłaś, żeby grać jak Agata Mróz - możesz spełnić swoje marzenia. Sekcja dziewczęca piłki siatkowej
klubu sportowego Pogorii Pogórskiej Woli zaprasza wszystkie
chętne osoby na treningi. Gwarantujemy miłą atmosferą i dobrą zabawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 788 799591 (p. Ewelina Starostka).
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Wakacje w Gminnym Centrum Kultury
i Bibliotek w Skrzyszowie
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