
Z A P R A S Z A M Y
Już wkrótce Dożynki 
w Gminie Skrzyszów.
W tym roku zagra 
zespół Big Day.

24 sierpnia 
Pogórska Wola
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z wizytą  
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Tadeusz 
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Nowy parking 
w Skrzyszowie
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Skład i łamanie:  
PORTAR, 

ul. Piastowska 2/4,
33-100 Tarnów 

tel/fax 14 627 22 46 

Redakcja nie odpowiada za 
treść komunikatów i ogłoszeń. 
Nadesłane teksty redakcja 
publikuje na odpowiedzial-
ność autora. W  przypadku 
tekstów dotyczących osób 
trzecich, autor powinien posia-
dać pisemną zgodę na publika-
cję i użycie nazwiska. Redakcja 
może odmówić publikacji teks-
tu w przypadku podejrzenia 
o naruszenie dóbr osobistych 
i dobrego imienia osób trze-
cich. Redakcja zastrzega sobie 
możliwość redagowania i skra-
cania nadesłanych tekstów 
oraz nadawania im własnych 
tytułów. Nadesłanych mate-
riałów, z wyjątkiem fotografii, 
nie zwracamy.

Pomnik stanął na placu przed 
Zespołem Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum, a jego funda-
torem jest rodzina Państwa Wrze-
śniaków.

- Każdego dnia mamy za co dzięko-
wać Ojcu Świętemu – mówił Robert 
Wadycki, dyrektor szkoły. W uroczy-
stości uczestniczyli Ekscelencja Bp. 
Stanisław Salaterski, Wójt gminy 
Marcin Kiwior, Jan Frysztak, który 
reprezentował fundatora pomnika. 
Przybyli także księża, delegacje szkół, 
poczty sztandarowe, OSP i organizacje 
pozarządowe oraz mieszkańcy z terenu 
całej gminy. Uroczystość rozpoczęła się 
w kościele parafialnym w Skrzyszowie. 
Mszy św. koncelebrowanej przewodni-
czył bp. Stanisław, który w okoliczno-
ściowej homilii mówił o Janie Pawle 
II, uświadamiając zebranym, jak wiele 
możemy nauczyć się od naszego świę-
tego patrona. Po Nabożeństwie zebrani 
udali się na plac przed szkołą i odśpie-
wali Litanię Loretańską. Po odsłonięciu  
i poświęceniu pomnika młodzież 
zaprezentowała montaż słowno – 
muzyczny.

Pomnik św. Jana Pawła II to kolejny 
akcent świadczący o związkach gminy 
Skrzyszów z postacią papieża. Warto 
przypomnieć, że św. Jan Paweł II jest 
patronem największej szkoły w gminie 
– Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum w Skrzyszowie, a także 
Pierwszym Honorowym Obywatelem 
Gminy Skrzyszów. Gmina systematycz-
nie włącza się w coroczne obchody 
Dnia Papieskiego. W trosce o kulty-
wowanie pamięci o św. Janie Pawle II 
wśród najmłodszych pokoleń w szko-
łach organizowane są konkursy nawią-
zujące do życia i działalności papieża.

W Skrzyszowie odsłonięto  
i poświęcono pomnik 
św. Jana Pawła II
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 Rozpoczęła się kolejna inwestycja 
w gminie Skrzyszów, dzięki której 
poprawi się bezpieczeństwo.

W Skrzyszowie na odcinku wzdłuż 
drogi powiatowej, od mostu na potoku 
Wątok do granicy z Łękawicą wybudo-
wany zostanie chodnik wraz z kanali-
zacją deszczową. Inwestycja ma zostać 
zrealizowana do jesieni tego roku, a jej 
koszt wyniesie ok. 120 
tysięcy złotych. Jest 
to pierwszy z dwóch 
odcinków chodni-
ków budowanych na 
terenie Skrzyszowa. 
Budowa drugiego ma 
się rozpocząć w waka-
cje i objąć zakresem 
górny Skrzyszów do 
granicy z Szynwał-
dem. Na obie inwesty-
cje gmina pozyskała 
dofinansowanie ze 
Starostwa Powiato-

wego w Tarnowie 
w wysokości ponad 
100 tysięcy złotych.

Mieszkańcy Pogór-
skiej Woli mogą już 
korzystać z nowe-
go chodnika, który 
wybudowany został 
wzdłuż drogi powia-
towej.

Chodnik ma teraz 
1,5 metra szerokości, 
wraz z nim poszerzo-
no jezdnię i wybudo-

wano odwodnienia. Inwestycja kosz-
towała prawie 480 tysięcy złotych. 
Sporą część środków gmina pozy-
skała z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w ramach działania 313, 322, 323 
Odnowa i rozwój wsi. Instytucją prze-
kazującą środki jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego.

Po zakończeniu prac związanych 
z odnową centrum wsi Ładna, rozpo-
częto kolejne etapy zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej w tej 
miejscowości. 

W zakresie prac związanych 
z zagospodarowaniem jest budowa 
ciągów pieszych, ciągów pieszych 
wzmocnionych, ścieżki rowerowej, 
zatoki autobusowej, kanalizacji desz-
czowej oraz infrastruktury towarzy-
szącej.

Wymienione inwestycje są finan-
sowane ze środków pochodzących 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007 – 2013 w ramach 
działania Odnowa i Rozwój Wsi. Insty-
tucją przekazującą środki jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego.

Zdjęcie przedstawia odnowione 
centrum Ładnej oraz rozpoczęcie kolej-
nych etapów prac związanych z zago-
spodarowaniem przestrzeni publicznej 
w sołectwie.

Kanalizacja 
i wodociąg
Ruszyła największa tegoroczna 
inwestycja w gminie Skrzyszów 
– budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami, przepompowniami ście-
ków, ich zasilaniem energetycz-
nym i sterowaniem oraz zjazdem 
do przepompowni w miejscowości 
Ładna i Pogórska Wola. 

Koszt inwestycji to ponad 4,5 
mln zł. W celu pozyskania dodat-
kowych środków na realizację tej 
inwestycji - gmina złożyła wnio-
sek i  otrzymała dofinansowanie 
z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości ponad 1,6 
mln zł. W efekcie wykonanej kana-
lizacji powstanie: kilkanaście km 
sieci kanalizacji, 27 studzienek 
przyłączeniowych i 3 przepom-
pownie. 

W wyniku natomiast budowa-
nej  sieci wodociągowej powsta-
nie kilkanaście km sieci wodocią-
gowej. Niewątpliwie inwestycja ta 
przyczyni się do poprawy jakości 
życia mieszkańców poprzez wypo-
sażenie mieszkańców w dostęp 
do nowoczesnych urządzeń infra-
strukturalnych. W wyniku realizacji 
inwestycji przewiduje się znaczną 
poprawę poziomu ochrony lokalne-
go środowiska naturalnego, poprzez 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
pochodzących ze ścieków gospo-
darstw domowych.

Ciąg dalszy zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w Ładnej

Szerzej i wygodniej
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Gminę Skrzyszów odwiedzili samorządowcy z Ukrainy. Celem ich wizyty 
była wspólna wymiana doświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez 
samorządy.

Łatwiej do pól
100 tysięcy złotych otrzymała 
gmina Skrzyszów na moderniza-
cję dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych.

Dzięki nim ma poprawić się ich 
stan w każdym z sołectw. Roboty 
wkrótce się zaczną. Wspomniana 
dotacja została przekazana przez 
Małopolski Urząd Marszałkowski, 
w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

Dla dużej rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje 
rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci, niezależnie od dochodu. 
Karta jest wydawana bezpłat-
nie, każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 
Osoby niepełnosprawne otrzyma-
ją kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej posia-
dacze będą mieli możliwość korzy-
stania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko 
instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystę-
pując do programu zyskują prawo 
do posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt  na wnio-
sek członka rodziny wielodzietnej. 
Więcej informacji można uzyskać W 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Skrzyszowie pok. nr 9 lub na 
stronie internetowej ośrodka www.
gops-skrzyszow.pl w zakładce Aktu-
alności.

Przyjechali z Ukrainy

Nowe asfalty w gminie

Gmina Skrzyszów może pochwalić 
się kolejnymi zmodernizowanymi 
drogami zniszczonymi w wyniku 
powodzi.

Nowa nawierzchnia na drogach 
gminnych została położona w miej-
scowościach :
-  Szynwałd droga „Zalasowski Gości-

niec”
-  Łękawica droga „Na Piekarnię”
-  Pogórska Wola droga „Na Górskiego”
-  Ładna droga „Na Kudelskiego”.

Wszystkie prace wykonane zosta-
ły przez Przedsiębiorstwo Drogo-
wo- Mostowe S.A. z Dębicy. Łączna 
wartości inwestycji wyniosła prawie 
640 tys. zł

Pieniądze na remonty dróg gmina 
Skrzyszów pozyskuje z różnych 
źródeł w ramach programu likwidacji 
szkód popowodziowych, z Budżetu 
Państwa, z Urzędu Marszałkowskie-
go, z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Na Górskiego

Na piekarnie

Na kudelskiego

Zalasowski Gościniec
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W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyła 
się uroczystość wręczenia stypen-
diów ufundowanych ze środków 
Lokalnego Programu Wspiera-
nia Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży. Otrzymało je 85 
dzieci ze szkół podstawo-
wych, których średnia za 
wyniki w nauce wynosiła 
co najmniej 5,3 oraz 73 
uczniów z gimnazjum ze 
średnią co najmniej 5,2. 

29 uczniów posiadało 
równocześnie wysoką średnią 
ocen jak i osiągnięcia m. in. 
w olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych, konkursach 
artystycznych, zawodach 
sportowych, w tym ucznio-
wie, którzy wyróżnili się 
szczególnymi uzdolnieniami 
wykorzystywanymi w pracy 
na rzecz szkoły oraz godnie 
reprezentowali szkołę i gminę 
za zewnątrz. Dodatkowym 
kryterium uzyskania stypen-
dium było uzyskanie oceny 
z zachowania, co najmniej 
bardzo dobrej. Na ten cel 
przeznaczono 30 990 zł, 
z czego 14 740 zł na szkoły 

podstawowe, a 16 250 zł na gimnazja. 
Najniższe stypendium wynosiło 100 
złotych, a najwyższe 1 200 złotych.

Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Przedsiębiorco 
daj się odnaleźć
Urząd Gminy Skrzyszów mając 
na celu ułatwienie dostępu do 
użytecznych informacji dotyczą-
cych gminy, pragnie poinformo-
wać Państwa o zamiarze urucho-
mienia, na bazie funkcjonującego 
obecnie Systemu Informacji Prze-
strzennej, bazy zawierającej dane 
adresowe instytucji, firm i przed-
siębiorstw, służących zaspokaja-
niu potrzeb ludności oraz mają-
cych strategiczne znaczenie dla 
regionu. 

Usługa ta pozwalałaby na umiesz-
czenie przez przedsiębiorców, 
a następnie wyszukiwanie przez osoby 
zainteresowane informacji o działa-
jących na terenie gminy Skrzyszów 
firmach w zależności od rodzaju 
prowadzonej działalności (np. apteka, 
warsztat samochodowy). Wynik takie-
go wyszukiwania będzie pojawiał się 
na tle mapy gminy i oprócz dokładnej 
lokalizacji, będzie zawierał także inne 
udostępnione przez Państwa infor-
macje (adres, nr telefonu, opis dzia-
łalności, godziny otwarcia, zdjęcia lub 
krótki film reklamowy itp). Podobne 
systemy działają już w wielu innych 
miejscowościach i stanowią bardzo 
użyteczne narzędzie. Zgromadzenie 
w jednym miejscu tych informacji 
pozwoli użytkownikom naszej stro-
ny internetowej łatwo identyfikować 
lokalizację potrzebnych im usług, 
natomiast Państwu zapewni darmową 
promocję oraz możliwość dotarcia do 
szerszego grona klientów. 

Więcej informacji na ten temat, 
dostępna jest na stronie interneto-
wej gminy w dziale „Zawiadomienia”.

W czerwcu br. rozpoczę-
ła się termomodernizacja 
budynku Szkoły Podsta-
wowej w Ładnej wraz z salą 
gimnastyczną.

W ramach termomoderni-
zacji obiektu gmina wykona 
szereg prac m.in.: ocieplenie 
ścian, wykonanie tynków, 
wymieniona zostanie stolar-
ka okienna oraz drzwiowa, 
wykonana zostanie izolacja 
ścian, piwnic, klatki scho-
dowej, wymiana rynien 
dachowych i rur spustowych. Wyko-
nana zostanie również opaska z kostki 
betonowej wokół budynku i instalacja 
odgromowa. Ponadto w zakres prac 
wejdą roboty instalacyjne (montaż 
rur, wymiana grzejników, wykonanie 
instalacji gazowej, a także roboty insta-
lacyjne elektryczne.

W  efekcie zmniejszą się koszty 
utrzymania budynku dzięki niższe-
mu zużyciu ogrzewania, z korzyścią 
zarówno dla budżetu, jak i środowiska 
naturalnego.

Całość inwestycji wyniesie prawie 
530 tys. zł.  Zakończenie prac inwestycyj-
nych przewidziane jest na wrzesień br. 

Wyróżnienia dla 
Gminy Skrzyszów
W ostatnim okresie Gmina 
Skrzyszów uzyskała:

-  tytuł Mecenasa Futbolu Małopol-
skiego, który przyznany został przez 
Małopolski Związek Piłki Nożnej

-  II miejsce w Plebiscycie „Eduka-
cyjna Gmina Małopolski 2013” 
organizowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie i „Gazetę 
Krakowską”

Termomodernizacja 
Szkoły w Ładnej

Stypendia rozdane
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Ta wiadomość z pewnością ucieszy 
rowerzystów. W Szynwałdzie rozpo-
czyna się budowa ścieżki rowerowej 
wraz z odwodnieniem.

Odcinek o długości 340 metrów 
oraz szerokości 1,5 m powstaje przy 
drodze powiatowej. Wartość prac 

wynosi ponad 140 tysięcy złotych.  
Ścieżka do użytku ma być oddana 
jeszcze w tym roku. Gmina na ten 
cel uzyskała pożyczkę w WFOŚi-
GW na kwotę prawie 120 tysięcy 
złotych.

Pożyczka w przyszłości może zostać 
umorzona w wysokości 30 procent.

Mieszkańcy, którzy korzystają z usług 
służby zdrowia w Skrzyszowie mają 
do dyspozycji nowy parking, który 
wybudowano koło Ośrodka Zdrowia.

Na jego wykonanie przezna-
czono kostkę  brukową,  którą 

ułożono na 305 m 2 w yrówna-
nego terenu.  Wokół  budynku 
o ś r o d k a  p o s a d z o n o  d r z e w a 
i  kwiaty.  Dzięki inwestycji  można 
bezpiecznie parkować,  zaś teren 
z ysk ał  dodatkowo walor y este -
tyczne.

Prace społecznie 
użyteczne w gminie
Prace społecznie użyteczne organi-
zowane są dla osób, które pozosta-
ją bez zatrudnienia, są zarejestro-
wane w urzędzie pracy i korzystają 
jednocześnie ze środków pomocy 
społecznej.

Osoby takie pracują w wymiarze 
do 10 godzin tygodniowo i wyko-
nują głównie prace: remontowe, 
porządkowe oraz opiekuńcze. 
Wynagrodzenie miesięczne wyno-
si średnio 320,00 zł. Kwota ta jest 
refundowana w 60 % przez urząd 
pracy. W roku 2014 w ramach prac 
społecznie użytecznych zatrudnio-
nych jest 30 osób, w tym 10 osób 
bierze również udział w projekcie 
systemowym realizowanym przez 
GOPS „Uwierz w siebie”.

Wyprawka szkolna 
2014/2015
• W terminie do dnia 5 września 2014 
roku można składać wnioski o przyzna-
nie dofinansowania zakupu podręcz-
ników w roku szkolnym 2014/2015 
- składa się je do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał. 
• W roku szkolnym 2014/2015 
z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni 
pierwszoklasiści szkół podstawowych, 
którzy otrzymują rządowy podręcznik.
• Szczegółowe informacje w w/w zakre-
sie oraz kryteria jakie musi spełnić 
wnioskodawca, wzór wniosku i zasady 
jego wypełnienia opublikowane są na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Skrzyszowie – www.skrzyszow.pl

Strażakom dla ochłody
Gmina Skrzyszów otrzymała 23 tys. 
złotych z programu Małopolskie 
Remizy. Środki zostaną przekaza-
ne na montaż klimatyzacji i ukła-
du chłodniczego w rozbudowanym 
właśnie budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Pogórskiej Woli.

Urządzenia zamontowane będą 
w czterech pomieszczeniach remizy 
strażackiej, oprócz tego zaplanowano 
też montaż agregatu chłodniczego do 
istniejącej chłodni. Inwestycja pozwoli 
na poprawę warunków funkcjonowa-
nia straży. Prace zostaną wykonane do 
końca września tego roku.

Nowy parking 
w Skrzyszowie

Kolejna trasa 
dla rowerzystów
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Listy dla Ziemi
Gmina Skrzyszów przyłączyła 
się do drugiej edycji akcji ekolo-
gicznej Listy dla Ziemi, w której 
wzięło udział 6 Szkół Podstawo-
wych z terenu gminy. W 2014 roku 
tematem przewodnim było pale-
nie śmieci w piecach oraz problem 
niskiej emisji. 

W czerwcu bieżącego roku 
rozstrzygnięto przygotowaną przez 
Urząd Gminy Skrzyszów edycję 
konkursu Listy dla Ziemi, w którym 
nagrody ufundowali Wójt Gminy 
Skrzyszów i Pan Marcin Szufnara 
właściciel Delikatesów Centrum 
w Skrzyszowie. Komisyjnie spośród 
nadesłanych listów wyłoniono 
zwycięzców: I miejsce – Daniel Broc-
cato z ZSPiG Nr 1 w Szynwałdzie, 
II miejsce – Patrycja Gębala ze SP 
w Ładnej, III miejsce – Kamila Migała 
z ZSPiG Nr 1 w Skrzyszowie, III miej-
sce – Julia Duda ze SP Nr 2 w Skrzy-
szowie. Wyróżnienia otrzymali: 
Paulina Zych z ZSPiG w Pogórskiej 
Woli i Oliwia Onik ze SP w Łękawicy. 
Uczestnikom gratulujemy i liczymy 
na dalsze wspieranie działań ekolo-
gicznych.

Uroczyste obchody Święta 
Narodowego 3 Maja w Łękawicy

Diamentowy Jubileusz.  
60 lat kapłaństwa ks. Dziekana 
Mariana Mordarskiego

Tradycyjnie dzień 3 maja obchodzo-
ny jest w gminie Skrzyszów, podob-
nie jak w całej Polsce, jako święto 
narodowe.

W bieżącym roku zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy gminy spotkali się  na 
uroczystych obchodach w Łękawicy. Po 
Mszy św. w intencji Ojczyzny wszyscy 
zebrani, w tym orkiestra, poczty sztan-
darowe, parlamentarzyści, przedstawi-

ciele samorządu i insty-
tucji gminnych, a także 
mieszkańcy, zgromadzili 
się przed miejscowym 
Pomnikiem ku czci 
poległych za Ojczyznę 
w latach I i II wojny świa-
towej, gdzie młodzież 
zaprezentowała montaż 
słowno – muzyczny. 
Nawiązano też do 
świąt i wydarzeń 
p a t r i o t y c z n y c h  
i religijnych zwią-

zanych z majem – 223 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
święto Matki Boskiej Królowej Polski, 
kanonizację papieża Jana Pawła 
II, święto flagi narodowej oraz 10 
rocznicę przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej.

W swoich wystąpieniach zarów-
no Poseł na Sejm RP Urszula 
Augustyn, jak również wójt gminy 
Marcin Kiwior przypomnieli, że 

Konstytucja 3 Maja była pierwszą 
konstytucją uchwaloną na kontynencie 
europejskim, co świadczy o znaczącym 
wpływie Polski na rozwój cywilizacyjny 
państw europejskich.

Po uroczystym Apelu Poległych 
uczestnicy obchodów rocznicowych 
złożyli na Pomniku wieńce i wiązanki 
kwiatów. Na zakończenie Orkiestra Dęta 
z Woli Rzędzińskiej wykonała ROTĘ.

60.lecie swojego kapłań-
stwa świętował w niedzie-
lę, 8 maja 2014 r., w dniu 
odpustu parafialnego 
w Skrzyszowie, ks. Dzie-
kan Marian Mordarski. 
Uroczysta suma w Parafii 
św. Stanisława BM w Skrzy-
szowie zgromadziła ponad 
500 wiernych.

Mszy św. Koncelebrowa-
nej przewodniczył i homilię 
okolicznościową wygłosił ks. 
dr hab. Michał Bednarz, który 
podkreślił, że Jubilat przypo-
mina biblijnego Dobrego 
Pasterza. Mówił o nim, że to 
człowiek otwarty, radosny, odpowie-
dzialny i co najważniejsze, pojmujący 
kapłaństwo jako służbę Bogu i otwar-
tość na człowieka.

Uroczystego charakteru Mszy św. 
nadała m.in. Orkiestra Dęta z Woli 
Rzędzińskiej oraz śpiew chóru dziew-

częcego kierowanego przez ks. Józefa 
Potońca. 

Okolicznościowy program artystycz-
ny przypomniał wszystkie lata kapłań-
stwa Jubilata, który odebrał od zebra-
nych gratulacje, życzenia i zapewnienia 
o modlitwie. 



8 E c h o  G m i n y

k w i e c i e ń - c z e r w i e c  2 0 1 4

Pomyśl bracie, może być tak
Że tylko raz i nigdy więcej
Przejdzie obok i da ci znak
Chrystus żywy z krzyżem  
na ręce.

Te głęboko zapadające 
w serca słowa można było 
usłyszeć 22 czerwca 2014 r. 
w Zespole Szkoły Podstawowej 
im. H. Marusarzówny i Gimna-
zjum w Pogórskiej Woli, gdzie 
miał miejsce wieczór wspo-
mnień poświęcony najwięk-
szemu z Polaków, św. Janowi 
Pawłowi II. Był to wyraz głębo-
kiej wdzięczności społeczności 
w Pogórskiej Woli za dar kanonizacji 
Ojca Świętego w dniu 27.04.2014 
roku. Na uroczystości obecny był p. 
wójt gminy, mgr inż. Marcin Kiwior, 
ks. proboszcz Jerzy Borczewski, przed-
stawiciele rady gminy i rady sołeckiej, 
nauczyciele, rodzice oraz liczni miesz-
kańcy naszej miejscowości. 

Przedstawienie wyreżyserowa-
ła Agnieszka Przyszlak-Kubicz we 
współpracy z Ewą Sumarą i ks. Roma-
nem Górowskim. Niezwykłe wzrusze-
nie wywoływały pieśni wykonywane 
przez chór szkolny prowadzony przez 
Anetę Mikuś ubogacając swym śpie-
wem całość spektaklu. Pani dyrektor, 

Regina Kiwior przy-
pomniała wizyty Ojca 
świętego w naszych 
stronach, wspomina-
jąc w sposób szczegól-
ny wizytę w Tarnowie 
10.06.1987 roku oraz te 
słowa, które podczas 
pielgrzymek skierowa-
ne były do młodzieży: 
”Wymagajcie od siebie, 
nawet gdyby inni od was 
nie wymagali”, „ Każdy 
z was młodzi przyjacie-
le znajduje też w życiu 
jakieś swoje Westerplat-
te. Jakiś wymiar zadań, 

które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słusz-
ną sprawę, o którą nie może nie walczyć. 
,”Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy 
zapał i oddanie Chrystusowi.” Człowie-
ka mierzy się miarą serca-sercem” , a na 
zakończenie podziękowała wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie tak 
wspaniałej uroczystości. 

29 maja 2014r. w Skrzyszowie 
zakończyła się realizacja projektu 
„W lżejszym ciele zdrowia wiele”, 
którego wnioskodawcą i realizato-
rem był Klub Kobiet Kreatywnych 
GRACJA – stowarzyszenie, które 
w ostatnich 2 latach dynamicznie 
działa na terenie gminy Skrzyszów.

W ramach projektu, od września 
2013r. do maja 2014r., prowadzone 
były zajęcia z zakresu aerobiku oraz 
wykłady z dietetyki we wszystkich 
miejscowościach gminy. W zaję-
ciach uczestniczyły panie, regularnie 

ćwicząc  1 raz lub 
2 razy (w zależ-
ności od grupy) 
w każdym tygo-
dniu. Łącznie we 
wszystkich 10 
grupach udział 
wzięło blisko 200 
pań. Projekt był 
dofinansowany 
ze środków unij-
nych tj. Programu 
Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, 

z osi IV Leader, w ramach tzw. małych 
projektów. Łączna wartość projektu to 
ponad 44 tys. zł, w tym dofinansowa-
nie ponad 32 tys. zł. 

Podczas zakończenia i podsumowa-
nia projektu panie ze wszystkich grup 
zaprezentowały swoje umiejętności 
w 15-minutowym pokazie. Na zakoń-
czenie pokazu, do grupy ćwiczących 
pań ochoczo dołączyła licznie zgroma-
dzona publiczność z wójtem na czele 
próbując swoich sił i umiejętności. 
Podjęta przez KKK Gracja inicjatywa 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem pań. Warto podkreślić, że to 

już drugi rok realizacji tego projektu. 
W poprzednim cieszył się również 
dużym zainteresowaniem, aczkolwiek 
realizowany był z nieco mniejszym 
rozmachem, ale jak to mówią „apetyt 
rośnie w miarę jedzenia”… J 

Członkinie klubu – a jest już ich 
obecnie 38, w tym 3 członków hono-
rowych i wspierających w osobach 
Marcina Kiwiora, Roberta Wadyckie-
go i Mateusza Papugi, poprzez swoje 
działania, sukcesywnie i skutecznie 
zmieniają swoją małą Ojczyznę akty-
wizując innych mieszkańców do dzia-
łania oraz pomagając w różnych życio-
wych sytuacjach. Wśród już podję-
tych i zrealizowanych inicjatyw warto 
wymienić projekt „Rodzina w obliczu 
niepełnosprawności – jak radzić sobie 
ze sprawowaniem opieki domowej”, 
zbiórkę makulatury czy nakrętek 
na cele charytatywne, prowadzenie 
bezpłatnej wypożyczalni sprzętu reha-
bilitacyjnego w Łękawicy, projekty 
edukacyjne połączone z wyjazdami 
czy zorganizowany niedawno bal 
maskowy.

Jolanta Furtak
- koordynatorka projektu

Ojcze Święty! Pamiętamy…

Zakończenie projektu „W lżejszym 
ciele zdrowia wiele”
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W związku z Dniem Dziec-
ka Wójt gminy Marcin 
Kiwior zaprosił szóstokla-
sistów ze wszystkich szkół 
w gminie na spotkanie, 
które odbyło się w remizie 
OSP oraz Urzędzie Gminy 
Skrzyszów.

W remizie młodzież 
mogła obejrzeć prezentacje 
multimedialne przygotowa-
ne przez Pana Łukasza Grze-
bieniowskiego, kierownika 
Posterunku Policji w Skrzy-
szowie oraz Panią Katarzynę 
Łabędź z Urzędu Gminy. 

Pierwsza prezentacja 
dotyczyła organizacji pracy Policji 
i spotkała się z dużym zaintereso-
waniem młodzieży. Była też mowa 
o bezpieczeństwie w czasie zbliża-
jących się wakacji. Z kolei z drugiej 
prezentacji młodzi uczestnicy spotka-
nia sporo dowiedzieli się o gminie 
oraz jej walorach rekreacyjno – tury-
stycznych.

Następna część spotkania z okazji 
Dnia Dziecka miała miejsce w Urzę-
dzie Gminy, gdzie Wójt oprowadził 
młodych gości po poszczególnych 
wydziałach i zaprosił do zajęcia miej-
sca w swoim fotelu, co cieszyło się 
największym zainteresowaniem. Był 
również konkurs, w którym ucznio-
wie odpowiadali na pytania dotyczą-

ce informacji o gminie. Prawidłowe 
odpowiedzi były nagradzane książka-
mi, które ufundowała F.H. EXLIBRIS 
Jerzego Kmiecia.

Z kolei sponsorami słodkiego poczę-
stunku był Jan Starostka, właściciel 
piekarni z Łękawicy oraz Marcin Szuf-
nara, właściciel Delikatesów Centrum 
w Skrzyszowie.

Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów

Świętowanie Dnia Dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego 
- przedstawienie, ognisko i spotkanie integracyjne
Stałym punktem naszych działań 
jest organizacja imprez okolicz-
nościowych i również w Dniu 
Dziecka nie zapomnieliśmy jako 
wychowawcy o swoich wychowan-
kach. Uroczyste świętowanie tego 
dnia miało miejsce w filii placówki 
w Pogórskiej Woli.

Dzień Dziecka jest jednym z najbar-
dziej oczekiwanych przez dzieci dniem 
w roku. Jako wychowawcy chcieliśmy, 
aby dzień ten był wyjątkowy, dlate-
go  z tej okazji 4.06 został zaproszo-
ny teatr SZTUKA z przedstawieniem 
dla najmłodszych pt. «Pan 
Twardowski». Podczas 
przedstawienia wychowan-
kowie mogli przez chwile 
pobawić się w małych akto-
rów wcielając się w rolę 
diabłów. Na przedstawieniu 
gościliśmy również dzieci 
spoza placówki mieszkające 
w naszej miejscowości.

Po przedstawieniu rozpa-
liliśmy ognisko, w czasie 
którego było wiele wspól-
nych zabaw, gier i śpiewu 
przy dźwiękach gitary. Oczy-

wiście nieodłącznym i podstawowym 
elementem było pieczenie kiełbasek. 
Oprócz nich można było skosztować 
ciast i ciasteczek upieczonych przez 
dzieci w czasie zajęć.

Przy ognisku wychowankowie 
naszych placówek ze Skrzyszowa 
i Pogórskiej Woli zapoznali się z zapro-
szonymi do nich specjalnie na tą okazję 
wychowankami z Placówki Wsparcia 
Dziennego w Lubczy, którzy przyby-
li wraz ze swoimi wychowawcami.   
Inicjatywa zaproszenia ich na wspól-
ne świętowanie miała na celu kształ-
towanie właściwych relacji i komuni-

kacji interpersonalnych. Dzięki takim 
inicjatywom inspirujemy dzieci oraz 
wychowawców do aktywności i do 
właściwego spędzania czasu wolnego. 

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż 
wychowankowie sami zaangażowa-
li się w zorganizowanie tego święta. 
Podczas wcześniejszych zajęć, pod 
okiem wychowawcy upiekli ciasta 
i ciasteczka, zebrali drewno na ognisko 
oraz przygotowali gry  i zabawy zespo-
łowe. Wspólne zabawy zapoznawcze 
i integracyjne pozwoliły naszym dzie-
ciom na nawiązanie bliższych kontak-
tów z innymi dziećmi z takiej samej 

placówki, wychowawcom na 
podzielenie się doświadcze-
niami i wszystkim na wspa-
niałe samopoczucie. 

Impreza została zaliczona 
do udanych i zapewne pozo-
stanie na długo w pamięci 
wychowanków. Nawiąza-
na współpraca z placów-
ką z Lubczy będzie nadal 
kontynuowana,  ponieważ 
zostały już poczynione 
plany na kolejne wspólne 
spotkanie.

Aneta Harasiuk
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1 czerwca w Szynwałdzie odbył 
się XII Szkolny Festyn Rodzinny. 
Dyrekcja, sponsorzy, nauczycie-
le i uczniowie dołożyli starań, 
aby nie zabrakło na nim atrakcji 
i niespodzianek. 

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele 
samorządu lokalnego na czele 
z Marcinem Kiwiorem Wójtem 
Gminy Skrzyszów. Festyn był okazją 
do uczczenia Dnia Dziecka, Dnia 
Matki i Dnia Ojca poprzez wspólne 
świętowanie. Najmłodsi przygotowali 
dla swoich rodziców upominki w posta-
ci tańców, wierszy i piosenek. Starsi 
uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny „na wesoło”, w którym nie 
zabrakło kabaretów, pokazu mody 
„z przymrużeniem oka” oraz prezen-
tacji umiejętności wokalnych. Dla 
wszystkich zatańczyły szkolne zespo-
ły: „Mali Szynwałdzianie”, „Kropelki” 
i „Retro”. Młodzi sportowcy z Szynwałdu 
zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas przygotowanego pod okiem 

trenera pokazu judo. Przedstawiciele 
Policji zapoznali najmłodszych z pracą 
policjantów oraz pokazali wyposaże-
nie radiowozu. Dzieci miały możliwość 
aktywnego spędzenia czasu uczest-
nicząc w zorganizowanych na Orliku 
rodzinnych zabawach i zawodach 
sportowych. Absolwentki i uczennice 
starszych klas gimnazjum pod okiem 
nauczycieli wykonywały na twarzach 
dzieci makijaże, a uczennice Technikum 
Fryzjerskiego zadbały o ich fryzury. 

Dzięki współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-

szowie, publiczność wysłuchała 
koncertu akordeonistów „Muzyka 
sfer”. Ostatnim punktem prezenta-
cji festynowych był pokaz cyrkowy 
i zabawa taneczna prowadzona 
przez wodzirejów. Na festynie, 
oprócz rozrywki, nie zabrakło 
również specjałów szkolnej kuch-
ni. Dyrekcja, grono pedagogicz-
ne i uczniowie Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie składają gorące 
podziękowania wójtowi Marci-

nowi Kiwiorowi, dyrektorce Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie Małgorzacie Chwistek, gospoda-
rzowi miejscowości Marii Żywiec, księ-
żom parafii na czele z księdzem probosz-
czem Józefem Michalskim, Siostrom 
Służebniczkom NMP, fotografom, spon-
sorom, rodzicom, pracownikom szkoły 
oraz uczestnikom festynu za okazaną 
życzliwość, zaangażowanie i pomoc 
w realizacji przedsięwzięcia. Wierzymy, 
że za rok znowu się spotkamy i razem 
uczcimy święto Rodziny, która stanowi 
dla nas nieocenioną wartość.

Są wydarzenia, które integru-
ją grupy ludzi. Są też takie, 
które można zrealizować tylko 
wtedy, gdy parafia już stano-
wi zgraną wspólnotę. Tak jest 
w przypadku Skrzyszowa.

Ponad tysiąc osób wzięło 
udział 15 czerwca w wielkiej 
parafialnej imprezie rodzinnej 
w Skrzyszowie. Dużo dobrej muzyki, 
całe mnóstwo atrakcji dla dzieci, smacz-
na festynowa kuchnia, loteria z cennymi 
nagrodami. Wszystko zorganizowane 
rękami wolontariuszy. - Parę dni potrwa 
podsumowanie tegorocznej imprezy i trze-
ba będzie po wakacjach zacząć myśleć 
o następnej – mówi Leszek Wawrzon, 
przewodniczący Rady Parafialnej. Festyn 
odbywa się dzięki wielkiej grupie ludzi, 
którzy ofiarowują środki materialne 
i fanty na loterię. – Objeżdżamy z księ-
dzem proboszczem naszych przedsiębior-
ców, z których każdy, na ile może, włącza 
się w tę imprezę. Dziś niejeden, gdyby do 
niego nie zajrzeć w sprawie festynu, mógł-
by się poczuć dotknięty, urażony tym, że 
być może przestaliśmy na niego liczyć. 

Toteż ludzie sami chcą partycypować – 
opowiada Stanisław Tyrka, prezes Akcji 
Katolickiej.  Dla proboszcza ks. Zdzisła-
wa Gniewka jest to także okazja, by 
spotkać się i porozmawiać z parafiana-
mi. Wielu znaczących ofiarodawców do 
końca chce pozostać anonimowymi. 
Zdarza się też, że starsze osoby, choć 
nieobecne na festynie, przekazują ofiarę 
z przeznaczeniem na loterię. - Zawsze, od 
15 lat, wspieramy jakiś istotny cel parafial-
ny – mówi Stanisław Tyrka. - W tym roku 
jest to renowacja ambony i chrzcielnicy 
w zabytkowym XVI – wiecznym kościele 
parafialnym. Zakończeniem imprezy 
było rozstrzygnięcie loterii fantowej, 
a zaraz potem na scenie pojawiła się 
gwiazda festynu - zespół Baciary.

Mali tancerze
W trakcie Festynu Rodzinnego 
w Skrzyszowie zaprezentowało się 
35 dzieci biorących udział w projek-
cie „Muzyka i taniec ludowy – wczo-
raj i dziś – organizacja zajęć indywi-
dualnych, warsztatów nauki gry na 
instrumentach i nauki śpiewu oraz 
nauki tańca ludowego”. 

Sześć par zatańczyło przy akom-
paniamencie pozostałych uczestni-
ków projektu dwa tańce pochodzące 
z naszego regionu - poloneza i krako-
wiaka. Projekt realizowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Kolejna okazja do zobacze-
nia występu małych tancerzy będzie 
w trakcie dożynek gminnych w Pogór-
skiej Woli 24 sierpnia, na które już dziś 
serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Na Festynie Rodzinnym  
w Skrzyszowie

Bawili się w Szynwałdzie
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Tegoroczne obchody Tygodnia 
Bibliotek w naszym kraju przebie-
gały pod hasłem „Czytanie łączy 
pokolenia” i tradycyjnie przypadły 
na okres od 8 do 15 maja. Z tej okazji 
w czwartek 8 maja 2014 r. Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie zorganizowało spotkanie 
z laureatami nagrody Mola Książko-
wego. 

W tym roku Statuetkę Mola Książko-
wego bibliotekarki wręczyły młodym 
rodzicom, którzy systematycznie korzy-
stają ze zbiorów Biblioteki Gminnej 
w Skrzyszowie oraz jej filii w Pogórskiej 
Woli, Szynwałdzie i Łękawicy, 
wypożyczając książki swym 
pociechom. Swoją postawą 
rodzice przyczyniają się nie 
tylko do rozwoju czytel-
nictwa w naszej gminie, 
ale także dają świadectwo 
swojego świadomego rodzi-
cielstwa w zakresie edukacji 
dziecka, jego emocjonalne-
go rozwoju i intelektualnej 
rozrywki, jaką może być 
i najczęściej bywa właściwie 
dobrana literatura dziecięca.

Nad doborem tej literatury, jej 
propagowaniem i upowszechnianiem 
w naszej gminie czuwają bibliotekarki: 
Lucyna Lasko, Józefa Nykiel, Irena 
Bałut oraz Anna Mądel.

Ich zaangażowanie, kreatywność 
i odpowiedzialną pracę podkreśliła 
w swoich podziękowaniach Sekretarz 
Urzędu Gminy w Skrzyszowie, Cecy-
lia Andrusiewicz. Podziękowała przy 
tym organizatorom za zaproszenie 
i pogratulowała dobrze zorganizowa-
nej uroczystości.

Dalsza część spotkania była poświę-
cona wspomnieniom lektur z dzieciń-
stwa oraz wczesnej młodości.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że 
rodzice muszą zachęcać dzieci do czyta-
nia już od najmłodszych lat, aby sztu-
ka czytania nie zanikała, a książka była 
alternatywą dla telewizji i komputera. 
Padła również teza, że wspólne czytanie 
książek oraz zabawy z nimi związane są 
świetnym sposobem umacniania więzi 
rodziców z dzieckiem. 

O książkach swojego dzieciństwa 
wspomniała zaproszona na spotkanie 
Magdalena Madeja, autorka książki 
pt. „Gmina Skrzyszów i jej krajobraz 
w świetle nazw terenowych”. Pani 
Magda opowiedziała zebranym, skąd 
wziął się pomysł napisania książki, jak 
ona sama dojrzewała do podjęcia tego 

wyzwania, jak zbierała materiały i jak 
je systematyzowała oraz ile zawdzię-
cza swojej babci, Zofii Pieniądz, której 
pamięci zadedykowała swoją książkę.

Zwieńczeniem świątecznego wieczo-
ru był koncert Roberta Kasprzyckiego 
z zespołem. Na wstępie artysta wyznał, 
że dla niego najważniejszymi książkami, 
z których czerpie inspiracje są: „Mity 
greckie” Gravesa, „Baśnie” Andersena 
oraz Biblia. Podczas koncertu zaprezen-
tował piosenki ze swoich autorskich płyt 
„Niebo do wynajęcia”, „Światopodgląd”, 
„Piosenki i Nic” oraz utwór „Trzymaj się 
wiatru, kochana” z nowo powstające-
go albumu. Piosenkę „Katar” do słów 

Jana Brzechwy artysta zadedykował 
najmłodszym uczestnikom czwartko-
wego spotkania. Publiczność zapamięta 
na długo tę muzyczną ucztę, okraszoną 
nietuzinkowym poczuciem humoru, 
inteligentnymi puentami i niespożytą 
energią wykonawcy. 

Spotkanie dobrych znajomych
Przedłużeniem Tygodnia Biblio-

tek było spotkanie w skrzyszowskiej 
bibliotece z uczniami klasy III Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie. 
Dzieci, pod opieką swojej wychowaw-
czyni, Ewy Słobody, przychodziły od 
trzech lat do biblioteki gminnej, aby 
pożyczać i rozmawiać o książkach. 
„Spotkanie dobrych znajomych”, jak 
je nazwano, było podsumowaniem 
kilkuletniej współpracy wychowaw-
czyni, jej podopiecznych oraz bibliote-
karki Lucyny Lasko, która służyła radą 
i pomocą młodym czytelnikom. W trak-
cie ostatnich w tym roku odwiedzin 
uczniowie mieli okazję podzielić się 
swoją wiedzą na temat biblioteki i jej 
zbiorów oraz rozwiązać kilka zagadek 
związanych z książkami i ich bohate-
rami. Na pamiątkę trzyletnich spotkań 
uczniowie otrzymali drobne upominki 
wraz z życzeniami oraz zaproszenie do 
składania dalszych wizyt w bibliotece 
i korzystania z jej zbiorów.

Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie 

proponuje zajęcia 
z samoobrony dla dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat.

Zapraszamy również młodzież  
i osoby dorosłe.

Zapisy przyjmuje Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek 

w Skrzyszowie.
Telefon: 14 6745 508

Czytanie łączy pokolenia

W programie:
•  ćwiczenia ogólnorozwojowe 

i korekcyjne;
•  gimnastyka z elementami 

akrobatyki;
•  ćwiczenia siłowe oraz 

wydolnościowe;
•  gry i zabawy doskonalące 

sprawność fizyczną;
•  elementy udzielania pierwszej 

pomocy;
•  ćwiczenia z samoobrony – 

uczenie sposobów reagowania 
w sytuacjach zagrożenia; 

Opiekunem i instruktorem zajęć 
samoobrony jest Łukasz Nosek, który 
posiada uprawnienia Państwowe 
wydane przez Ministerstwo Sportu, 
od 9 lat prowadzi treningi z młodzie-
żą i dziećmi. Sztuki walki trenuje od 
dwunastego roku życia.

Najważniejsze osiągnięcia:
2008 r.

• ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH 
POLSKI SANDA KAT. FULL CONTACT 

• ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH 
MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZO-
STWACH POLSKI SANDA KAT. FULL 

CONTACT
• ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH 
MAZOWSZA SANDA KAT. FULL 

CONTACT

2009 r.
• SREBRO I BRĄZ NA MISTRZO-

STWACH POLSKI SANDA KAT. FULL 
CONTACT

• ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH 
MAZOWSZA SANDA KAT. FULL 

CONTACT

2010 r.
• BRĄZ NA MIĘDZYNARODOWYCH 
MISTRZOSTWACH POLSKI SANDA 

KAT. FULL CONTACT

2011 r.
• MISTRZOSTWA SZKOŁY CHOW 

GAR KUNG FU W RZESZOWIE W KAT. 
FULL CONTACT ORAZ PUCHAR DLA 

NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA TURNIEJU
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W sobotę 12 kwietnia 
2014 r. w OSP Szynwałd 
odbyła się promocja 
książki ”Gmina Skrzyszów 
i jej krajobraz w świetle 
nazw terenowych”, której 
autorką jest Magdalena 
Madeja. Organizatorem 
imprezy było Gminne 
Centrum Kultury i Biblio-
tek w Skrzyszowie, które 
jest równocześnie wydaw-
cą wspomnianej pracy.

K s i ą ż k a  „ G m i n a 
Skrzyszów i jej krajobraz 
w świetle nazw tereno-
wych” jest znacznie rozsze-
rzoną i wzbogaconą wersją 
wspomnianej pracy magi-
sterskiej. Jest przy tym 
efektem długoletnich zain-
teresowań i badań dotyczą-
cych etymologii nazw wsi, 
obiektów geograficznych, pomni-
ków przyrody i cieków wodnych, 
składających się na krajobraz gminy 
Skrzyszów. Inspiracją do jej napisania 
była wiedza wyniesiona z rodzinne-
go domu pani Magdaleny, rozmowy 
z mieszkańcami poszczególnych wsi, 
wiedza akademicka oraz bogata lite-
ratura przedmiotu. Książkę wzboga-
cają fotografie, pochodzące ze zbio-

rów własnych autorki oraz ze zbiorów 
rozmówców, archiwów i bibliotek.

Autorka wspomniała, że zawarty 
w książce materiał można by jesz-
cze wzbogacić, docierając do więk-
szej liczby mieszkańców. Zaznaczyła 
przy tym, że tego typu badania nie są 
w stanie wyczerpać tematu ze wzglę-
du na trudności w dotarciu do źródeł 
ustnych i pisanych. Kończąc spotkanie, 

serdecznie podziękowała tym wszyst-
kim, którzy podzielili się z nią swoją 
wiedzą oraz wspierali ją w realizacji 
obranego celu.

Zachęcamy do nabycia książki 
„Gmina Skrzyszów i jej krajobraz 
w świetle nazw terenowych”, którą 
można kupić w Bibliotece Gminnej 
w Skrzyszowie oraz w jej filiach w Łęka-
wicy, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie. 

Promocja książki „Gmina Skrzyszów i jej 
krajobraz w świetle nazw terenowych”

Pięknie napisany list
Dla uczczenia Święta 
Konstytucji 3 Maja Polskie 
Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół – Świat Pracy” 
w Tarnowie zorganizowa-
ło tradycyjnie kolejny już 
XV Przegląd Poezji i Pieśni 
Patriotycznej. Przeglądowi 
towarzyszył konkurs episto-
lograficzny, inspirowany 
tekstem piosenki Marka 
Grechuty „Ojczyzna”.

Był to konkurs o zasię-
gu regionalnym, a wzięły 
w nim udział dzieci i młodzież 
z powiatu tarnowskiego. 
Dużym osiągnięciem było 
zdobycie I miejsca w katego-
rii gimnazjum przez Karoli-
nę Kozioł z Zespołu Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie. Karolina jest 
uczennicą klasy II b gimnazjum 
i pracowała pod kierunkiem 
Elżbiety Curyło-Tokarskiej. 
Sukces tym bardziej cieszy, 
gdyż sposób komunikowa-
nia się za pomocą listów, 
dawniej tak bardzo popularny, 
w dzisiejszych czasach stracił 
swoje znaczenie i właściwie 
odchodzi w zapomnienie. 

Finał konkursu i wręczenie 
nagród laureatom odbyło się 
w dniu Święta 3 Maja w Teatrze 
Tarnowskim podczas uroczy-
stego koncertu. W gali wzięła 
udział również Karolina Kozioł, 
która zaprezentowała nagro-
dzony tekst na scenie przed 
tarnowską publicznością.
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Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek wystąpił w Skrzyszowie 
wraz z zespołem Robert Kasprzyc-
ki – poeta, bard, muzyk, kompo-
zytor. Po koncercie, który odbył 
się w Domu Strażaka, rozmawiam 
z Artystą.

– Jak się uprawia w dzisiej-
szych, trudnych czasach, 
taką sztukę jak poezja śpie-
wana, autorska?

– Ano walczy się. Jest to 
jakiś rodzaj walki, który trwa 
od zawsze. To nie jest taki 
gatunek, który ma mega 
wzloty i mega upadki. Choć 
w moim przypadku to nie 
jest czysty gatunek, jak 
w przypadku Starego Dobre-
go Małżeństwa czy Wolnej 
Grupy Bukowina. Korzystam 
również z takich gatunków, 
jak folk, folk rock czy rock lub 
blues. Tak było od początku 
mojej działalności, z tym, że 
raz były to wyskoki mniejsze, 
raz większe. Natomiast teraz 
jest ciekawie, bo przygoto-
wujemy nową płytę, która 
jest trochę w innym stylu, 
w innym składzie, z inną 
energią.

– Właśnie, w czasie koncer-
tu wspomniałeś, że powsta-
je nowa płyta i zaintrygo-
wałeś nas informacją, że 
nagrywana jest tu, w Skrzy-
szowie!

– Tak, tu w Skrzyszowie jest, niedale-
ko stąd, Raven Studio. Od jesieni ubie-
głego roku w paru sesjach nagraliśmy 
cały materiał.

– A dlaczego właśnie tu?
– Sprawdziliśmy kilka miejsc, które 

dałyby nam np. dobre warunki brzmie-
niowe, dobrą cenę plus pewien rodzaj 
odosobnienia. Chcieliśmy gdzieś 
wyjechać, żeby się skoszarować. Nad 
tym studiem jest jeszcze piętro, gdzie 
można przenocować. A jak się nocu-
je w takim miejscu, to można sobie 
posiedzieć dłużej, można coś wspólnie 
ustalić, przemyśleć, zintegrować się. 
Ten typ pracy jest najefektywniejszy, 
bo daje możliwość pełnego skupie-
nia. Przez takie trzy dni można więcej 
zrobić niż w ciągu roku nagrywając 
z doskoku.

– Czym nowa płyta będzie się różnić 
od wcześniejszych?

– Myślę, że ona będzie w tym sensie 
podobna, że będzie tam mój głos 
i moje teksty. Będzie zapewne bardziej 
rockowa, czy może mniej poetycka, 
jeżeli chodzi o instrumentarium, dlate-

go że nie mamy akordeonu i puzonu, 
na których grał Tomasz Hernik. Tomek 
już z nami nie gra, więc trzeba było to 
zrobić w takim wariancie gitarowym. 
Potraktowałem to jako „formę czwórki”. 
Miałem nawet taki pomysł, żeby zaty-
tułować tę płytę „Czwórka” – ponieważ 
gra czterech ludzi i jest to mój czwarty 
album. Nie podjąłem jeszcze decyzji, 
jaki będzie ostateczny tytuł. Na razie 
miotam się między kilkoma warian-
tami – może to będzie „Tristessa” albo 
„Trzymaj się wiatru, kochana” lub też 
wspomniana „Czwórka”. Ten ostatni 
może „nie wpada” tak bardzo w ucho, 
ale oddaje stan ducha, bo np. kojarzy 
się z czterema jeźdźcami Apokalipsy, 
którzy starają się przebić i walczyć 
dalej.

– Ile już lat jesteś na estradzie?

– Od debiutu – 21 lat, zawodowo – 
od roku 1995.

– Spory staż. Czy nie nachodzi Cię 
czasami ochota, aby spróbować 
w dziedzinie sztuki jeszcze czegoś 
innego? W jakimś innym obszarze?

– Wydaje mi się, że jestem 
trzeźwy w ocenie tego, co 
umiem, co potrafię. Nie 
jestem np. dobrym rysow-
nikiem. Umiem robić zdję-
cia, ale bardziej w wymiarze 
rodzinnych fotek i raczej nie 
ciągnie mnie w tę stronę. 
Jeśli już, to chciałbym pisać 
książki. Myślę, że sprawdzę 
to kiedyś.

– Powieści, opowiada-
nia…?

– Raczej powieści. Moim 
mistrzem jest Michel Houel-
lebecq, jeśli chodzi o taką 
zimną, beznamiętna formę, 
ten rodzaj odosobnienia 
artystycznego, który sobie 
wybrałem na estradzie – 
rodzaj mizantropicznego 
wglądu w siebie. Mogłoby 
to też być pisanie piosenek 
dla dzieci. Chętnie spróbo-
wałbym też powieści „krymi-
nałowych”, bo jakiś gen tego 
typu zainteresowań oraz 
pasji jest we mnie. Mało kto 
ma tyle podręczników z tej 
dziedziny, co ja! Jeśli kiedyś 
przestanę jęczeć, że chciał-
bym to zrobić, tylko usiądę 

i to zrobię, to chciałbym napisać książ-
kę o upadku ogólnym rzeczywistości 
i wartości. Albo coś lekko ironicznego, 
co byłoby takim wzruszeniem ramion 
wobec świata.

– Czy Robert Kasprzycki ma jeszcze 
jakieś „marzenia do spełnienia”?

– Chciałbym kiedyś mieć dom nad 
jeziorem, z kawałkiem sadu. I z tak 
zwanych prostych marzeń, które mógł-
bym zdradzić, nie mam więcej. A co 
do reszty? No cóż, chciałbym zostać 
papieżem (śmiech).
– To drugie może się nie udać, ale za 
dom z sadem trzymam kciuki.

– Dziękuję bardzo. 

Rozmawiał: Jerzy Świtek
Tekst wywiadu udostępniła  

redakcja tygodnika „MIASTO i LUDZIE”

W oczekiwaniu na czwartą płytę
Z Robertem Kasprzyckim rozmawia Jerzy Świtek
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W dniu 5 czerwca 2014 r. w Przed-
szkolu Publicznym w Skrzyszo-
wie odbył się Piknik Rodzinny. W 
pikniku brały udział rodziny dzieci 
uczęszczających do przedszkola. 

Dzieci z poszczególnych grup przed-
szkolnych zaprezentowały bogaty 
repertuar słowno muzyczny. Po części 
oficjalnej każdy z uczestników festynu 
mógł się posilić - serwowano dania i 
napoje promujące zdrowy  tryb życia.   

Ponadto dla dzieci przygotowano 
wiele atrakcji takich jak: grill, konkur-

sy sprawnościowe malowanie twarzy, 
kącik fryzjerski, kącik plastyczny, 

dmuchany zamek, pokaz strażacki, 
pokaz tańca towarzyskiego. 

Żyjemy w czasach, kiedy 
wciąż mówi się o równości 
kobiety i mężczyzny. Jak 
to jest naprawdę? Zapyta-
liśmy przedszkolaków ze 
Skrzyszowa, czym mama 
różni się od taty.

Ania Sarad: Tata jest 
silniejszy od mamy i potra-
fi zbudować dom. Mama 
więcej kupuje dzieciom 
niż tata. 

Hubert Proszowski: Mama 
jest lepsza w bawieniu dzie-
ci, bo tata jest ciągle w pracy 
i nie wie co robić z dziećmi. 
Mama może mieć dzidziusia, 
a tata nie. Mama ma więcej 
zajęć w domu, musi ugoto-
wać obiad, położyć dzieci 
spać, a tata tylko sprzedaje 
auta. Tata zarabia więcej od 
mamy, ale mama ma wszyst-
ko na głowie. Tata nie musi 
zakładać biustu, ani bikini.

Oliwier Mondel: Mama 
może chodzić w szpilkach, 
bo ma zgrabniejsze nogi od 
taty. Mama jest ładniejsza, 
bo się maluje.

Natalia Barnaś: Tata zara-
bia pieniądze, przyjeżdża do 
domu i daje pieniądze do 
swojego portfela, a potem 
kupuje traktor do koszenia 
trawy.

Gabrysia Bajorek: Tata 
różni się od mamy wysoko-
ścią, bo jest wyższy i chro-
ni mamę, gdy jest niebez-
piecznie.

Hania Pierzga: Mama lepiej 
gotuje od taty. Tata ma więk-
szy nos od mamy.

Paulina Sępek: Mama różni 
się od taty wyglądem. Tata 
jest opalony, a mama jest 
blada. Mama jest chuda, 
a tata jest gruby. Tata nie 
może malować paznokci 
i mieć kolczyki w uszach.  
Mama może plewić w ogród-
ku, a tata nie.

Zuzia Smoła: Tata wykonu-
je chłopskie zajęcia, ścina 
gałązki, a mama pilnuje 
dzieci. Mama ma całą szafę 

zapełnioną sukienkami 
i szminkami.

Amelka Ciochoń: Mama 
kocha czule, jest dla nas 
dobra, pomaga nam i nas 
przytula. 

Karol Ordowski: Mama 
pozwala bawić się w base-
nie i z kuzynem, a tata nie. 
Mama jest ładniejsza i ma 
więcej kasiory. 

Daria Jasiak: Tata jest 
ładniejszy, bo ubiera czarną 
koszulę w kratę.

Marzena Gajda

Czym się różni mama od taty?

Święto Rodziny w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie
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12 czerwca dzieci 
z grupy średniaków 
i starszaków udały się 
z wizytą do Radia RDN 
małopolska mieszczą-
cego się przy ulicy Bema 
w Tarnowie. W radiu 
powitała nas znajo-
ma twarz Magdaleny 
Iwaniec, która pełni 
funkcję prezesa radio-
wego Klubu Dobrze 
Nastawionych.

Pani Magda opowie-
działa nam o pracy 
dziennikarzy i pokazała, 
jak to wszystko wygląda „od środ-
ka” po drugiej stronie mikrofonu. 
Podążając za naszą przewodnicz-
ką udaliśmy się do studia nagrań, 
gdzie wysłuchaliśmy lektora czyta-

jącego cogodzinne wiadomości. 
Porozmawialiśmy również o falach 
dźwiękowych, a później przeprowa-
dziliśmy eksperyment, który polegał 
na nagraniu naszych wypowiedzi. 

Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się 
ściany tłumiące dźwię-
ki wykonane z miękkiej 
gąbki, która od razu 
przyciągnęła uwagę 
przedszkolaków. Dzieci 
dowiedziały się co nieco 
o „panu strachu”, który 
mieszka w czerwonej 
lampce i straszy gości 
radia. My jednak nie 
daliśmy się przestraszyć 
i na antenie pozdrowili-
śmy grupę maluchów, 
pracowników przed-
szkola oraz mieszkań-

ców Łękawicy. Kto wie, może za kilka 
lat dzieci - tak jak deklarowały - spełnią 
swoje marzenia o pracy w radiu.

Magdalena Kapustka
Maria Bednarz

W Zespole Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie 11 kwietnia 
2014 r. tuż przed Niedzielą 
Palmową jak co roku odbył 
się finał Konkursu Palm 
Wielkanocnych. 

Głównym celem tych 
działań jest: kultywowanie 
i podtrzymywanie trady-
cji Roku Obrzędowego, 
edukacja dzieci i młodzie-
ży w zakresie poznawania 
obyczajów i zwyczajów 
regionalnych, ochrona dzie-
dzictwa narodowego i kultu-
rowego regionu Małopolski, 
włączenie się środowiska 
szkolnego w obchody 
Niedzieli Palmowej i Świąt 
Wielkanocnych na terenie 
parafii. W tym roku najpięk-
niejsze palmy wykonały: 
Emilka Wzorek z kl. IVa, Sylwia 
Wawrzon i Wiktoria Żaba z kl. 
VIa oraz Aleksandra Lisak z kl. 
Ia. Wszystkie palmy ubarwiły 
i uświetniły następnie para-
fialne obchody Niedzieli 
Palmowej w Szynwałdzie.

Rywalizowały 
przedszkolaki
Urząd Gminy w Skrzyszowie 
w ramach kampanii informacyj-
nej nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi i VI Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla 
wszystkich zorganizował rozgryw-
ki sportowo-ekologiczne dla 
przedszkolaków. 

Rywalizacje zostały zorganizowane 
w  Przedszkolu Publicznym w Pogór-
skiej Woli, w Łękawicy, Skrzyszowie 
i Szynwałdzie. Łącznie w rozgrywkach 
udział wzięło 430 przedszkolaków 
z 4 przedszkoli. W każdym przed-
szkolu rywalizowało ze sobą 5 drużyn 
4 osobowych (2 chłopców i 2 dziew-
czynki). Przedszkolaki brały udział 
w 3 konkurencjach sprawdzających 
ich wiedzę ekologiczną oraz umiejęt-
ności sportowe. Po każdej konkuren-
cji były przyznawane punkty. Po ich 
zsumowaniu wyłoniono zwycięzców (I, 
II, III miejsce oraz wyróżnienia), którzy 
otrzymali upominki od sponsorów: 
firmy ARGO-FILM z Tarnowa i firmy 
MPGK Sp. z o.o. z Tarnowa. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali również 
słodkie niespodzianki oraz pamiątko-
we dyplomy, które wręczył osobiście 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.

Przedszkolaki z Łękawicy z wizytą 
w radiu RDN małopolska

Konkurs na najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną
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Podczas realizacji akcji, 
dzieci przy wsparciu 
nauczycieli prowadzących 
pod kierunkiem mgr Jacka 
Gomółki brały udział 
w różnych formach aktyw-
ności fizycznej rozbudzając 
zamiłowanie do czynnego 

spędzania wolnego czasu 
i organizowania wspólnych 
działań, których celem było 
–  „młodzi ciągle w ruchu”. 
W związku z uzyskaniem 
tytułu szkoła otrzymała 
pamiątkową tablicę „Szkoła 
w Ruchu”.

24 i 25 czerwca dwie 
klasy, które uzyskały 
najwyższą w gminie śred-
nią liczbę punktów na 
sprawdzianie i egzaminie 
gimnazjalnym pojechały 
na bezpłatną wycieczkę 
do Warszawy. 

Była to klasa VI A ze szko-
ły podstawowej w Szyn-
wałdzie z wychowawczy-
nią, Agnieszką Guzy oraz 
Justyną Stańczyk i kl. III B 
z gimnazjum w Pogórskiej 
Woli z  wychowawczynią 
Agnieszką Przyszlak- 
Kubicz i Jolantą Zawadz-
ką. Wycieczkę sponso-
rował Samorząd Gminy 
Skrzyszów w ramach Lokal-
nego Programu Wspiera-
nia Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży

Po przyjeździe do 
Warszawy uczniowie 
najpierw przebyli trasę 
piłkarską na Stadionie 
Narodowym i tu mogli 
zobaczyć nie tylko poszcze-
gólne sektory, zasiąść na 
trybunach, ale byli również 
w centrum prasowym, szat-
niach czy centrum odnowy 
biologicznej dla zawodni-
ków. Wspaniałych atrakcji 
dostarczyła możliwość 
zobaczenia stadionu „od 
kulis”. Następnie młodzież 

udała się na Stare Miasto, 
które przywitało wyciecz-
kowiczów pięknym słoń-
cem. Dla wielu młodych 
ludzi była to pierwsza 
w życiu wizyta w sercu 
stolicy, dlatego z ogrom-
nym zainteresowaniem 
oglądali zabytki i fotogra-
fowali się przed Kolum-
ną Zygmunta i Zamkiem 
Królewskim.

Drugi dzień dostarczył 
również wielu emocji, 
ponieważ uczniowie 
odwiedzili Centrum Nauki 
Kopernik, gdzie w sposób 
praktyczny sprawdzali 
prawa fizyki oraz dokony-
wali ciekawych doświad-
czeń. Po kilku godzinach 
nauki i zabawy uczestnicy 
wycieczki zobaczyli budy-
nek sejmu i udali się do 
Łazienek Królewskich, które 
mimo trwającego remontu, 
zachwyciły.

Pełni niezapomnianych 
wrażeń uczniowie wrócili 
do domu w przekonaniu, 
iż trzyletnia praca przynio-
sła im nie tylko wzorowe 
świadectwa i wysokie wyni-
ki egzaminów, ale także 
pozwoliła przeżyć wspa-
niałą przygodę w stolicy 
naszego kraju.

Agnieszka 
Przyszlak - Kubicz

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Piotra Skargi  
w Skrzyszowie otrzymała tytuł „Szkoły w Ruchu”

W nagrodę do Warszawy

Minister Edukacji Narodowej przyznał tytuł „Szko-
ły w Ruchu” w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Piotra Skargi 
w Skrzyszowie, która podjęła działania na rzecz 
aktywności fizycznej w różnych obszarach, w tym 
np. rozwijanie umiejętności koszykarskich, zajęcia 
w zakresie gier i zabaw z zastosowaniem nietypo-
wych przyborów itd.
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Podsumowanie gminnego 
konkursu misyjnego 
w Pogórskiej Woli „Będąc 
misjonarzem staję się 
szczęśliwym człowiekiem”

17 czerwca odbyło się uroczyste 
podsumowanie gminnego konkursu 
misyjnego „Będąc misjonarzem staję 
się szczęśliwym człowiekiem” W spotka-
niu uczestniczył ks.Mieczysław Pająk, 
misjonarz pracujący w Republice Środ-
kowoafrykańskiej, uczniowie należą-
cy do Szkolnego Ogniska Misyjnego, 
nauczyciele oraz rodzice.

Misjonarz podzielił się swym świa-
dectwem z kilkuletniej posługi misyjnej 
w Afryce. Opowiadał o dzieciach afrykań-
skich, ich problemach związanych z trwa-
jącą w Republice Środkowoafrykańskiej 
wojną. Zwrócił uwagę na potrzebę zaan-
gażowania się w pomoc najuboższym 
w krajach misyjnych. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania było podsumowanie 
konkursu oraz wręczenie nagród. Konkurs 
składał się z części literackiej i plastycznej.
W kategorii szkół podstawowych :
I miejsce – Daniel Broccato (ZSPiG 
w Szynwałdzie); II miejsce – Tomasz 
Iwan (ZSPiG w Szynwałdzie); III miejsce 
– Anna Chwistek (ZSPiG w Skrzyszowie).
W kategorii gimnazjów :
I miejsce – Emanuel Mądel (ZSPiG 
w Skrzyszowie); II miejsce – Pauli-
na Tryba (ZSPiG w Pogórskiej Woli); 
III miejsce – Anna Chwistek (ZSPiG 
w Skrzyszowie).

Natalia Kozioł laureatką 
Konkursu Przyrodniczego 
Małopolskiego Kuratora 
Oświaty

Natalia Kozioł uczennica kl. VI 
z ZSPnr1iG w Skrzyszowie znalazła się 
w ścisłym gronie 31 uczniów z całej 
Małopolski, którzy uzyskali tytuł 
LAUREATA KONKURSU PRZYRODNI-
CZEGO MAŁOPOLSKIEGO KURATORA 
OŚWIATY dla uczniów szkół podsta-
wowych. Tegoroczna edycja konkur-
su odbyła się pod hasłem:„ Przyroda- 
Niezwykłe Laboratorium”. Gratulujemy, 
a także dziękujemy opiekunce Natalki,  
Janinie Skalak, która przygotowywała 
laureatkę do konkursu.

Sukcesy uczniów 
z Szynwałdu w konkursach 
historycznych

Miniony rok szkolny w Zespole 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 

w Szynwałdzie obfitował w wiele sukce-
sów uczniów w konkursach. Magdale-
na Mazur z kl. Ia gimn. oraz Szymon 
Magdziarczyk z kl.Va zostali laureatami, 
zaś gimnazjalistki Anna Siemek i Anita 
Jop finalistkami Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 1939 
– 1945…”. W Małopolskim Konkursie 
Tematycznym „Taki to mroczny czas… 
70 rocznica Powstania Warszawskiego” 
Szynwałd miał 4 laureatów - gimnazja-
listki Annę Siemek, Magdalenę Mazur, 
Weronikę Ciurej i Anitę Jop oraz finalistę, 
także gimnazjalistę Marka Krakowskiego. 

Z kolei w Małopolskim Konkursie 
Tematycznym „Wielcy Polacy zasłużeni 
dla niepodległości Polski” z Szynwał-
du do finału zakwalifikowały się dwie 
uczennice Julia Mącior z kl.VIa oraz 
Aleksandra Jacher z kl.Va.

O popularności historii wśród 
uczniów z Szynwałdu świadczy rekor-
dowa wręcz ilość , bo aż 32 laureatów 
oraz finalistów konkursu „ Zachować 
dla przyszłych pokoleń – poszukujemy 
miejsc związanych z walką o niepodle-
głość Polski”, zorganizowanego przez 
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. 
Laureatami zostali: Aneta Jop, Gabriela 
Łącka, Szymon Magdziarczyk, Natalia 
Antosz, Emilia Wzorek, Justyna Zegar 
i Małgorzata Plebanek. Wśród finalistów 
znaleźli się: Paweł Stańczyk,Oskar Sztorc, 
Marcin Kawa, Aleksandra Micek, Karoli-
na Lebryk, Zuzanna Jop, Anna Siemek, 
Martyna Armatys, Edyta Plebanek, Rena-
ta Plebanek, Natalia Kępa , Monika Kiwior, 
Patrycja Ważydrąg, Marta Zegar, Piotr 
Kozioł, Filip Wenc, Daniel Jop, Bartosz 
Micek, Wiktoria Żaba, Kamila Postawa, 
Martyna Gurga, Sylwia Wawrzon, Karo-
lina Drozd, Łukasz Zegar, Kamil Jop. 
Także uczniowie z Szynwałdu bardzo 
dobrze zaprezentowali się w Gminnym 
Konkursie „Moja Mała Ojczyzna Gmina 
Skrzyszów…” I miejsce zajęła Gabriela 
Iwan, miejsce IV zajęła Monika Stańczyk, 
a V miejsce Krystian Miczek. Zwieńcze-
niem sukcesów w konkursach historycz-
nych było przyznanie uczennicy Annie 
Siemek przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego Certyfikatu za wysokie 
osiągnięcia naukowe.

Należy podkreślić wkład pracy 
nauczycieli historii Jolanty Krakow-
skiej i Anny Niemiec, które przygoto-
wywały uczniów do konkursów.

Eko – święto
W Zespole Szkoły Podstawowej nr1 

i Gimnazjum w Szynwałdzie przepro-
wadzono realizację wojewódzkiego 
projektu ekologicznego „Czysta Mało-
polska – Czysta Polska”. Celem projektu 

było włączenie szkoły w powszechną 
edukację dotyczącą zasad i korzyści 
wynikających z segregowania odpa-
dów oraz ich przetwarzania. W ramach 
projektu w szkole zorganizowano 
szereg działań, w tym m.in., zbiórkę 
surowców wtórnych oraz segregację 
odpadów, konkurs plastyczny „Jak 
odpady segregować mogę namalo-
wać”. Nad przebiegiem projektu czuwa-
li Edyta Piotrowska i Dorota Gębica 
-nauczyciele edukacji wczesnoszkol-
nej oraz Anna Stańczyk, nauczyciel 
przyrody i Wanda Półkoszek – Budzik, 
nauczyciel biologii i geografii.

11 kwietnia odbyła się gala podsu-
mowująca projekt. Zaproszono gości 
i uczestników do obejrzenia pokazu 
mody ekologicznej. Laureatom i fina-
listom konkursów wręczono nagro-
dy i upominki. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: prace plastyczne o segre-
gacji odpadów: Kacper Fijałkowski, 
Kinga Miczek, Jakub Przeniosło,Sylwia 
Wawrzon,Zuzanna Mącior, Weronika 
Boruch, Mateusz Kępowicz, Dawid 
Zegar, Natalia Regiec, Renata Plebanek, 
Weronika Ciurej, Julia Fydryk; prace 
techniczne Eko-budowla: Weroni-
ka Bańdur, Daria Wątroba, Weronika 
Staniec, Martyna Siemek, Oskar Frączek; 
stroje ekologiczne: Magdalena Pędrak, 
Julia Mącior, Kacper Mącior, Wiktoria 
Żaba,Karolina Drozd, Kamila Postawa-
Monika Model i Aleksandra Bernaś.

Nagrody ufundowali: Wójt gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior, ARGO-
-FILM, Mądel Trans, MPGK Tarnów, 
Jan Buras.

Gminny Konkurs 
Historyczny „Gmina 
Skrzyszów-Moja Mała 
Ojczyzna”

Konkurs odbył się w Szkole Podsta-
wowej w Łękawicy pod patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskie-
go, Starosty Powiatu Tarnowskiego oraz 
Wójta Gminy Skrzyszów. Jury w skła-
dzie: Grzegorz Kubacki, Maciej Mało-
zięć i Eugeniusz Dąbrowski oceniało 
wiedzę uczniów obejmującą historię 
Ziemi Skrzyszowskiej z okresu zaboru 
austriackiego, I wojny światowej oraz 
dwudziestolecia międzywojennego.
Pierwsze trzy miejsca zajęli: I Gabriela 
Iwan (SP Szynwałd); II Gabriela Kądzioł-
ka (SP Łękawica); III Tomasz Kwiek (SP 
Pogórska Wola).

Tematem części literackiej konkursu 
był wywiad, jaki uczeń miał przeprowa-
dzić z babcią lub dziadkiem na temat 
zmian jakie zaszły od czasu ich dzieciń-
stwa po czasy współczesne.
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I miejsce – Justyna Zegar (ZSPn-
r1iG w Szynwałdzie); II miejsce –Kami-
la Kalita (ZSPnr1iG w Skrzyszowie); III 
miejsce Aneta Jop (ZSPnr1 iG w Szyn-
wałdzie).

Happening medyczny 
w Skrzyszowie

25 czerwca w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Skrzy-
szowie odbył się happening medyczny 
z udziałem uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, gimnazjum oraz szkoły 
podstawowej. Happening przeprowa-
dzili studenci fizjoterapii Krakowskiej 
Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Po 
części teoretycznej odbyły się zawody, 
w których zespoły prezentowały umie-
jętności udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach.

W zawodach uczestniczyło 27 
uczniów. W klasyfikacji punktowej 
zwyciężyli : Dominik Kiwior, Weroni-
ka Mondel, Wiktoria Stolarz i Wiktoria 
Świątek. II miejsce zajęli Natalia Bardo, 
Mariusz Budzik, Ewelina Kuroń, Monika 
Tyka i Paulina Żołądź.

Opiekę merytoryczną nad happenin-
giem sprawowała Magdalena Macko 
reprezentująca krakowską uczelnię.

I Gminny Konkurs 
Matematyczny

Konkurs został zorganizowany 28 
maja w Szkole Podstawowej w Ładnej. 
Honorowy patronat nad konkursem 
objął wójt gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior, który rozpoczął konkurs 
podkreślając wartość nauki oraz syste-
matycznej pracy, która warunkuje osią-
ganie konkretnych efektów. Zmagania 
konkursowe przeprowadzono w trzech 
kategoriach –klas IV, V i VI z udziałem 
najlepszych uczniów. Pomysłodawca-
mi, a zarazem organizatorami konkur-
su byli: nauczycielka matematyki Anna 
Makowiec oraz dyrektor szkoły Maria 
Łakoma. Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: w kategorii klas VI: I miejsce ex 
aequo: Gabriela Łabędź (SP Pogórska 
Wola) i Mateusz Adamski (SP Łękawi-
ca); II miejsce - Michał Miś (SP Ładna); 
w kategorii klas V: I miejsce - Patrycja 
Gębala (SP Ładna); II miejsce - Szymon 
Magdziarczyk (SP Szynwałd); III miejsce - 
Justyna Brzozowska (SP nr 1 Skrzyszów); 
w kategorii klas IV: I miejsce - Nikodem 
Jaworski (SP nr 1 Skrzyszów); II miejsce 
- Konrad Armatys (SP Łękawica); III miej-
sce - Małgorzata Plebanek (SP Szynwałd).

Nagrody ufundowali: „MAWI” 
Sp.z o.o., Rada Rodziców oraz wspo-
mniani organizatorzy konkursu.

Gmina Skrzyszów 
może pochwalić się 
wysokimi wynikami 
nauczania. Mamy wielu 
olimpijczyków i fina-
listów prestiżowych 
konkursów na szcze-
blu wojewódzkim oraz 
ogólnopolskim. Oto 
kolejni młodzi ludzie, 
którzy zasługują na 
uznanie za wysokie 
osiągnięcia w nauce 
i sporcie.

Gabriela Łabędź 
uczennica klasy I SP 
w Łękawicy. 

Gabrysia z powo-
dzeniem radzi sobie 
w szachach. Ostatnio 
zajęła piąte miejsce 
podczas Mistrzostw 
Polski do ośmiu lat. 
Młoda zawodniczka 
zaczęła robić postępy. 
Dzięki temu trafiła na 
zajęcia do klubu Gambit 
Tarnowiec, gdzie tajniki 
królewskiej gry zgłębiała 
pod okiem Krzysztofa 
Niemca. Teraz Garbrysi 
trudno wyobrazić sobie 
życia bez szachów. Przed 
ważnymi turniejami 
trenuje trzy razy w tygo-
dniu z trzema trenerami 
po około dwie godziny. 

W domu też rozwiązu-
je zadania szachowe. 
Bardzo pomaga jej brat, 
który cały czas namawia 
ją do grania.

Sukcesy zawodniczki 
docenia Henryk Jasiak, 
prezes Gambitu. – Piąte 
miejsce w tych zawo-
dach na 45 uczestniczek 
z klubów całej Polski, 
to jak dotąd najwyż-
sze w historii regionu 
tarnowskiego wśród 
kobiet. Obecnie ta ośmio-
latka jest już najlepszą 
zawodniczką wśród junio-
rek i seniorek w naszym 
regionie, a jej rozwój 
następuje z dnia na dzień 
– mówi.

J e j  p i e r w s z y m 
ważniejszym osiągnię-
ciem jest zajęcie III miej-
sca w Otwartych Mistrzo-
stwach Małopolski 
Przedszkolaków do lat 7 
w Szachach. Mistrzostwa 
odbyły się w Przebiecza-
nach 19.10.2013 r. W ten 
sposób uzyskała nomi-
nację do Finał Pucharu 
Polski Młodzików do 
lat 8, które odbyły się 
1-4.05.2014 r. w Poroni-
nie, zdobywając wśród 
najlepszych rówieśni-
czek z całej Polski wyso-
kie V miejsce.

Obecnie Gabrysia 
jest Mistrzynią Szkoły 
Podstawowej w Łęka-
wicy, a tytuł zdobyła 
pokonując kolegów 
i koleżanki ze starszych 
klas. Swoją przygodę 
z turniejami rozpoczę-
ła w Krakowie i już na 
pierwszym turnieju 
zdobyła IV kategorię 
szachową. W Łowczo-
wie w styczniu 2014 r. 
podczas 4 Rodzinnego 
Turnieju w Szachach 
Błyskawicznych tworząc 
wraz z bratem Dawidem 
drużynę, zajęli II miejsce. 

Gabrysia i Dawid repre-
zentowali swoją gminę, 
uczestnicząc we wszyst-
kich turniejach w rejonie, 
w Skrzyszowie, Ładnej 
i Szynwałdzie w Gmin-
nych Mistrzostwach 
o Puchary Sołtysów. 
W Szynwałdzie Gabry-
sia zajęła II miejsce. 
Uwieńczeniem zmagań 
szachowych Gabrysi 
jest zdobycie V miejsca 
w Mistrzostwach Polski 
do lat 8.

Konrad Armatys  
uczeń klasy IV SP 
w Łękawicy. 

W szkolnym konkur-
sie matematycznym 
Konrad nie miał sobie 
równych i zdobył miano 
najlepszego matema-
tyka z klasy IV. Następ-
nym jego sukcesem było 
uczestnictwo w Ogólno-
polskim Konkursie Mate-
matycznym „Pangea”, 
w którym brało udział 
ok. 100 tysięcy uczniów 
z całej Polski. Konrad 
przedostał się do finału, 
który odbył się w Warsza-
wie i ostatecznie zajął 
14 miejsce w kategorii 
klas IV. W drugim seme-
strze Konrad uczestni-

Nasza zdolna 
młodzież
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czył w Matematycznych 
Mistrzostwach Polski Dzieci 
i Młodzieży, zorganizowa-
nych przez Firmę ELITMAT 
z Mińska Mazowieckiego. 
Zdobył wówczas I miejsce 
na szczeblu powiatowym 
i VII miejsce w wojewódz-
twie małopolskim. Mimo 
wielu sukcesów, Konrad 
pozostaje skromnym 
uczniem i w dalszym ciągu 
posiada duży zapał do 
poszerzania swojej wiedzy 
matematycznej.

Michał Kozioł uczeń 
gimnazjum w Szynwałdzie.

Michał przez cały okres 
nauki w gimnazjum wzoro-
wo wypełniał obowiązki 
szkolne, uzyskując wysokie 
wyniki w nauce. Poszerzał 
swoją wiedzę z każdej dzie-
dziny, biorąc udział w licz-
nych konkursach przed-
miotowych. Jest ambitny 
i konsekwentny w dążeniu 
do celu. Wykazywał się 
również dużą aktywnością 
na rzecz środowiska lokal-
nego, szkoły i klasy. Godnie 
reprezentował gimnazjum 
na różnych konferencjach 
edukacyjnych.

Michał to dwukrotny 
finalista Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego…” Zdobył także 
III miejsce w VI Międzygim-
nazjalnym Konkursie Infor-
matycznym w Ryglicach 
i wyróżnienie w Gminnym 
Konkursie Ortograficz-
nym „O Pióro Wójta Gminy 
Skrzyszów”. Jest również 
stypendystą Małopolskiego 

Centrum Przedsiębiorczo-
ści. Na zakończenie gimna-
zjum osiągnął średnią 5,06. 
Działa w Klubie Historycz-
nym im. Armii Krajowej, 
a jego pomoc w przygo-
towaniu szkolnych uroczy-
stości patriotycznych jest 
znacząca.

Anna Siemek uczennica 
gimnazjum w Szynwałdzie.

Ania to wielokrotna 
laureatka i finalistka etapu 
wojewódzkiego konkur-
sów historycznych. Osiąga 
również wysokie wyniki 
w nauce, średnia jej ocen na 
zakończenie roku szkolnego 
to 5,29. Jest stypendystką 
Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w ramach 
„Małopolskiego programu 
stypendialnego dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych.”

W bieżącym roku szkol-
nym została laureatką etapu 
wojewódzkiego Małopol-
skiego Konkursu Tema-
tycznego „Taki to mroczny 
czas… 70 rocznica Powsta-
nia Warszawskiego” oraz 
finalistką Ogólnopolskie-
go Konkursu Historyczne-
go „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego…” Uzyska-
ła również tytuł finalistki 
w Konkursie „Zachować dla 
przyszłych pokoleń – poszu-
kujemy miejsc związanych 
z walką o niepodległość 
Polski”. Ostatni sukces Ani 
w tym roku szkolnym to 
otrzymanie Certyfikatu za 
wysokie osiągnięcia eduka-
cyjne, przyznanego przez 
Marszałka Województwa 
Małopolskiego. Ania znala-

zła się wśród 42 najlepszych 
spośród 524 stypendystów 
i zajęła piąte miejsce na 
liście rankingowej. Uczen-
nica już w szkole podsta-
wowej brała udział w licz-
nych konkursach zajmując 
wysokie lokaty na szcze-
blu gminy, rejonu, woje-
wództwa. Była dwukrotną 
laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego 
„Losy żołnierza…” w klasach 
IV i V, a w klasie VI uzyskała 
tytuł finalisty Małopolskiego 
Konkursu Humanistycznego. 
Została też finalistką konkur-
su „Zachować dla przyszłych 
pokoleń…” i zajęła I miej-
sce w Gminnym Konkursie 
Historycznym „Moja Mała 
Ojczyzna Gmina Skrzyszów”. 
Ma także na swoim koncie 
I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy „Działal-
ność AK na Ziemi Tarnow-
skiej”, które zdobyła jako 
piątoklasistka.

Ania jest bardzo skrom-
ną i cichą uczennicą. Chęt-
nie dzieli się swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Wolny 
czas lubi spędzać słuchając 
muzyki, rysując i czytając 
książki o tematyce fanta-
stycznej. Marzy o dostaniu 
się do dobrego liceum. 
Twierdzi, że historia zawsze 
będzie jej pasją.

Martyna Armatys 
uczennica gimnazjum 
w Szynwałdzie. 

Bierze udział zarówno 
w konkursach humanistycz-
nych jak i biologicznych, 
uzyskując wysokie lokaty. Na 
zakończenie roku szkolnego 

uzyskała średnią 5,43. Jest 
stypendystką Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości 
w ramach „Małopolskiego 
programu stypendialnego 
dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych”. W bieżącym 
roku szkolnym zajęła II miej-
sce w Ponadregionalnym 
Konkursie „Transplantacja 
– wiedza w pigułce”. Wzię-
ła udział w Małopolskim 
Konkursie Tematycznym 
„Taki to mroczny czas… 70 
rocznica Powstania Warszaw-
skiego”, w którym doszła do 
etapu rejonowego. Marty-
na wykazuje zdolności 
artystyczno-wokalne. Jej 
pasją jest muzyka. Należy 
do chóru szkolnego, gra na 
gitarze, chętnie występuje 
podczas uroczystości szkol-
nych i gminnych. Oprócz 
muzyki interesuje się historią. 
W klasie VI została finalistką 
etapu wojewódzkiego Ogól-
nopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Losy żołnierza…” 
Jest także finalistką konkur-
su „Zachować dla przyszłych 
pokoleń – szukamy miejsc 
związanych z walką o niepod-
ległość Polski”. Martyna 
angażuje się w życie szkoły 
i klasy. Redaguje w Gazetce 
Gimnazjalisty działy związa-
ne z lekturą, historią i filmem.

Julia Mącior uczennica  
SP w Szynwałdzie

Julia jest uczennicą 
klasy VIa. Uczennica osią-
ga bardzo wysokie wyniki 
w nauce i zachowaniu. Na 
zakończenie nauki w szkole 
podstawowej uzyskała śred-
nią 5,72. 
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Uczennica jest osobą 
o szerokich zainteresowa-
niach, swoje pasje i zdol-
ności rozwija angażując 
się w życie klasy i szkoły. 
Uczestniczy w konkursach 
zajmując wysokie lokaty 
na szczeblu gminy, powia-
tu, rejonu i województwa. 
Interesuje się historią i w tej 
dziedzinie odnosi sukcesy. 
Już w klasie czwartej zajęła 
III miejsce w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy „Dzia-
łalność Armii Krajowej na 
Ziemi Tarnowskiej”. W klasie 
piątej uzyskała tytuł finali-
sty etapu wojewódzkiego 
Małopolskiego Konkur-
su Tematycznego „Wielcy 
Polacy – wybitni dowód-
cy”. Również w bieżącym 
roku szkolnym została 
finalistką Małopolskiego 
Konkursu Tematycznego 
„Wielcy Polacy – zasłużeni 
dla niepodległości Polski”. 
Julia należy do Szkolnego 
Klubu Historycznego im. 
Armii Krajowej. Aktywnie 
uczestniczy w organizo-
waniu szkolnych uroczysto-
ści patriotycznych, bierze 
udział w rajdach i złazach 
patriotyczno-turystycznych, 
w projektach i konkursach 
organizowanych w szkole 
i pozaszkolnych. W bieżą-
cym roku szkolnym Julia 
zajęła I miejsce w Gmin-
nej Olimpiadzie o Wielkiej 
Brytanii, natomiast w Gmin-
nym Konkursie Ortograficz-
nym zajęła II miejsce.

Julka jest uczennicą 
wszechstronnie utalento-
waną, zarówno w kierunku 
humanistycznym i języko-
wym, jak i w przedmiotach 
ścisłych. Dodatkowo wyka-
zuje zdolności artystyczne. 

Julia Leśniowska uczennica 
SP Skrzyszów Górny

Uczennica jest zawsze 
sumiennie przygotowana 
do zajęć lekcyjnych. Chęt-
nie samodzielnie poszukuje 
nowych wiadomości, które 
wykorzystuje na lekcjach. Jej 
wszechstronne zaintereso-
wania oraz ambicja pozwo-
liły jej wypracować średnią 
ocen 5,73 oraz brać udział 
w licznych konkursach  
i osiągać sukcesy (są to 
zarówno konkursy szkolne 

jak i gminne oraz ogólno-
polskie).

Julia sprawując funkcję 
przewodniczącej Samorzą-
du Uczniowskiego szanu-
je i rozwija dobre tradycje 
szkoły, chętnie angażując się 
w jej życie.

Cechą szczególną Julki 
jest to, że każdemu służy 
pomocą i mobilizuje innych 
do działania. Stąd jej aktyw-
ny udział w akcjach charyta-
tywnych i wszelkich formach 
pomocy wszystkim tym, 
którzy tej pomocy potrze-
bują.

Wiktoria Rusin uczennica 
SP Skrzyszów Górny.

 Jest dziewczynką osią-
gającą bardzo dobre wyni-
ki w nauce. Bierze również 
udział w licznych konkur-
sach osiągając sukcesy (m. 
in. 1 miejsce w I Gminnym 
Konkursie Ortograficznym).

Wiktoria zawsze służy 
pomocą swym kolegom 

i koleżankom, szanuje 
poglądy innych, szczegól-
nie dba o bezpieczeństwo 
swoje oraz będących w jej 
otoczeniu osób.

Wypełniając powierzone 
jej obowiązki szkolne rozwi-
ja swoje zainteresowania 
i uzdolnienia, które skupiają 
się wokół przedmiotów arty-
stycznych (głównie umiejęt-
ności projektowania).

Na zajęciach lekcyjnych 
potrafi świetnie uzasadniać 
swoje zdanie używając 
argumentacji pochodzącej 
z wiedzy, która wykracza 
poza zakres materiału obję-
tego programem.

Wiktoria jest świetną 
organizatorką. Jej kreatyw-
ność, ambicja oraz pracowi-
tość pozwalają jej podejmo-
wać dodatkowe zadania na 
rzecz klasy oraz szkoły. 

Katarzyna Handzel 
uczennica SP w Ładnej.

We s o ł a ,  p o g o d n a , 
ciesząca się sympatią kole-
żanek i kolegów dziew-
czynka. Należy do władz 
samorządowych klasy, 
inicjuje wiele przedsię-
wzięć klasowych i szkol-
nych. Interesuje się spor-
tem, literaturą dla dzieci 
i młodzieży. Z uwagi na 
dość rozległe zaintere-
sowania uczennica brała 
udział w wielu konkursach 
szkolnych i międzyszkol-
nych, zdobywając wysokie 
miejsca oraz wyróżnienia:

- wyróżnienie w międzysz-
kolnym konkursie „Barwy 
ojczyste” zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową 

im. Batalionu Barbara AK 
w Pawęzowie. 

- udział w I Gminnym 
Konkursie Matematycznym

- III miejsce w Szkolnym 
Konkursie Informatycznym

- udział w ogólnopolskim 
konkursie ,,A to moja bajka 
właśnie”

- III miejsce w szkolnym 
konkursie .„Żyjąca planeta”

- III miejsce w szkolnym 
konkursie „Mój przyjaciel”

- udział w gminnym 
etapie Olimpiady Wiedzy 
o Wielkiej Brytanii

- I miejsce w szkolnym 
konkursie wielkanocnym 
organizowanym przez 
Samorząd Uczniowski

- udział w ogólnopol-
skim konkursie poetycko-
-Plastycznym pt. ,,Błogosła-
wiona Karolino, świeć nam 
przykładem swego męstwa”

- udział w zawodach 
sportowych z koszykówki, 
siatkówki i tenisa stołowego

- udział w poetyckim 
konkursie wierszy Jana 
Pawła II

Wiktoria Januszek 
uczennica SP w Ładnej.

Wszechstronnie utalen-
towana i bardzo ambitna 
dziewczynka. Jednocześnie 
jest dzieckiem o wysokiej 
kulturze osobistej, wrażli-
wości estetycznej oraz dużej 
dozie pogody ducha. Intere-
suje się: książkami dla dzieci 
i młodzieży, matematyką, 
ortografią, poezją, przyrodą, 
plastyką i językiem angiel-
skim. Ponadto bierze udział 
w licznych akademiach, 
uroczystościach szkolnych 
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i środowiskowych. Swoją 
postawą potrafi zachęcić 
innych do organizowania 
różnorodnych działań na 
terenie szkoły.

Michał Miś uczeń  
SP w Ładnej

 Jak sam przyznaje, jest 
„umysłem ścisłym”, a jego 
ulubionym przedmiotem 
w szkole jest matematy-
ka. Dlatego wziął udział 
w konkursach matematycz-
nych: 

- Gminnym Konkur-
s ie  Matemat ycznym 
zdobywając II miejsce  
- w szkolnym etapie konkur-
su PANGEA 

- w etapie szkolnym Mało-
polskiego Konkursu Mate-
matycznego.

Drugim jego priory-
tetem jest informatyka 
i jej zastosowanie w życiu 
codziennym. 

Pomimo uzdolnień 
w dziedzinie matematyki, 
o jego wrażliwości este-
tycznej świadczy udział 
w konkursie gminnym 
„Ocalić od zapomnienia”, 
recytacja poezji mieszkan-
ki Skrzyszowa – Sybiraczki 
oraz w konkursach: histo-
rycznym, przyrodniczym, 
ortograficznym i wielu 
sportowych. Jego hobby to 
gra w piłkę nożną i w tenisa 
stołowego.

Krzysztof Pióro uczeń  
III klasy gimnazjum 
w Skrzyszowie

Krzysztof szturmem 
wygr ywa prest iżowe 
konkursy przedmioto-
we. Jest bardzo zdolnym 

i wszechstronnie utalen-
towanym uczniem skrzy-
szowskiego gimnazjum, 
a przy tym skromnym, 
uczynnym młodym chło-
pakiem, który nie skupia 
się wyłącznie na nauce, 
lecz ma szereg innych 
zajęć, gra w koszykówkę, 
spotyka się z rówieśnikami, 
pomaga w domu. Mimo, iż 
nie poświęca dużo czasu 
na naukę, jego wyniki są 
imponujące:

- finalista w Małopolskim 
Konkursie z historii, mate-
matyki, informatyki, geogra-
fii i chemii,

- finalista Ogólnopolskie-
go Konkursu „Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1887-1922. Od 
powstania Ligi Polskiej do 
ukształtowania granic II 
Rzeczypospolitej”,

- finalista Wojewódzkie-
go Konkursu „O wolność 
Rzeczypospolitej. Tadeusz 
Kościuszko i książę Józef 
Poniatowski - żołnierze 
wolności”,

- stypendysta Małopol-
skiego Centrum Przedsię-
biorczości.

W tym roku otrzymał 
tytuł taona w Polsko-Ukra-
ińskim Konkursie Fizycznym 
Lwiątko oraz wyróżnie-
nie w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Mate-
matyczny”. 

Z sentymentem będzie 
wspominał nauczycieli 
z gimnazjum w Skrzyszowie, 
którzy - jak mówi - potrafili 
dostrzec jego wyjątkowe 
zdolności i pomogli mu je 
rozwijać. 

Zespół sportowy 
LUKS z gimnazjum 
w Skrzyszowie.

Grają w piłkę ręczną 
i odnoszą ogromne sukcesy, 
między innymi:

- I miejsce w Finale 
Rejonowym gimnazja-
dy młodzieży i awans do 
Finału Wojewódzkiego 
- V miejsce w Finale Woje-

wódzkim gimnazjady 
młodzieży 

- awans do półfinałów 
Mistrzostw Polski Juniorów 
- mistrzostwo Polski Ludo-
wych Zespołów Sportowych 
- zwycięstwo w Małopolskiej 
Lidze Seniorów 

Piłka ręczna jest również 
świetną wizytówką i promo-
cją szkoły w Skrzyszowie. 

Są tacy uczniowie, którzy 
wybierają szkołę w Skrzyszo-
wie również ze względu na 
wysoki poziom piłki ręcznej. 

Na uznanie zasługu-
je cała drużyna, bo każdy 
z zawodników pracuje na 
wyniki i osiągnięcia zespołu:  
b r a m k a r z e :  M a rc i n 
Jasiak, Dominik Chra-
pusta, Mikołaj Jasiak, 

rozgrywający: Piotr Wadyc-
ki, Szymon Stelmach, 
Bartłomiej Mondel, Jaro-
sław Stańczyk, Filip Stel-
mach, Filip Marcke, Miłosz 
Nowak, Patryk Kalita 
obrotowi: Kamil Wzorek, 
Bar tłomiej  Stanosz 
skrzydłowi: Jakub Chmiel, 
Jakub Kras, Filip Mądel, 
Kamil Ocłoń, Jakub Kuta.
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Sami zbudowali 
swoje firmy, często 
zaczynali od zera. 
Ciężką pracą osiągnę-
li sukces zawodowy 
i zorganizowali miej-
sca pracy dla innych. 
W gminie Skrzyszów 
mamy wielu zdolnych 
przedstawicieli bizne-
su, którzy zasługują 
na uznanie. Jednym 
z nich jest Tadeusz 
Wrześniak,właści-
ciel grupy Hut Szkła 
Gospodarczego. 

Tadeusz 
Wrześniak – 
biznesmen 
o wielkim sercu

Tadeusz Wrześniak 
mimo różnorodnych sukcesów bizne-
sowych w kraju i za granicą pozostał 
człowiekiem skromnym, wrażliwym 
na ludzki los. Ostatnio otrzymał – przy-
znany przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego – Złoty Medal za 
pomysł na biznes, za wytrwałość, za 
siłę konkurencyjności na rynku polskim 
i zagranicznym.

Są najpotężniejsi  
w kraju

Huta Szkła Tadeusza Wrześniaka 
ze Skrzyszowa powstała w 1977 roku. 
Początkowo w hucie wytwarzano 
wyłącznie szło kryształowe. Ale już 
u progu lat 90-tych firma znacznie się 
rozrosła, zmieniła też profil produkcji. 
Podstawowym artykułem stało się szkło 
proekologiczne, sodowo-wapniowe. 
Stale zwiększająca się ilość zamówień, 
rosnący popyt na wyroby Huty Szkła 
Tadeusza Wrześniaka sprawiły, że 
w chwili obecnej w skład firmy wchodzi 
siedem zakładów produkcyjnych usytu-
owanych w różnych rejonach Polski. 

„Kiedy analizowałem historię i specy-
fikę działalności Huty Szkła Gospodar-
czego Tadeusz Wrześniak, nie mogłem 
uwierzyć, że jeden czlowiek, dzięki 
swojej determinacji i zdolnościom 
organizacyjnym był w stanie przywró-

cić świetność wielu bankrutujacych 
zakładów przemysłowych w Polsce, 
ale także okazał się prawdziwym zbaw-
cą dla setek ludzi, którzy w wyniku 
nieefektywnego zarządzania w gospo-
darce centralnie planowanej, zostało 
pozbawionych miejsc pracy” – napisał 
Jacek Głowacki w Business.pl. O wyjąt-
kowych zdolnościach właściciela Huty 
Szkła Gospodarczego może świadczyć 
fakt, że już w 1977 roku rozpoczął 
własną działalność gospodarczą, co 
w oczach ówczesnych socjalistycznych 
władz równało się w zasadzie ze zdra-
dą stanu. 10 marca 1993 roku zapadła 
oficjalna zgoda na działalność Huty już 
w wolnym kraju. Już wtedy Tadeusz 
Wrześniak cieszył się zasłużoną sławą 
producenta najwyższej jakości szkła 
oraz człowieka honoru, który urucha-
miając produkcję na nowo-wybudowa-
nej wannie szklarskiej w adaptowanych 
pomieszczeniach byłego GS w Ładnej, 
dał miejsca pracy zwolnionym pracow-
nikom upadającej Huty Szkła Laura. 
Kolejne lata to okres intensywnego 
rozwoju organizacji, której renoma 
miała wkrótce przekroczyć granice nie 
tylko naszego kraju, ale także Stare-
go Kontynentu. W 1995 roku Tade-
usz Wrześniak zakupił bankrutującą 
Hutę Szkła „Dąbrowa” pod Lublinem, 
budował też nowe zakłady, całko-

wicie od podstaw, jak 
chociażby w miejscowo-
ści Jarosty koło Piotrkowa 
Trybunalskiego. W ciągu 
następnych miesięcy firma 
przeprowadziła szereg 
inwestycji, dzięki którym 
szybko stała się dominu-
jącym producentem szkła 
w Polsce. Tadeusz Wrze-
śniak zawsze oferował 
zatrudnienie pracowni-
kom, którzy tracili miejsca 
pracy w bankrutujących 
zakładach, dzięki czemu 
przedsiębiorstwo może 
się pochwalić doświad-
czoną, a jednocześnie 
silnie przywiązaną do 
firmy załogą. Obecnie Huta 
Szkła Tadeusza Wrześniaka 
jest największym polskim 
producentem szkła użytko-

wego i ozdobnego - najwyższej jakości.

Rekord Guinnessa 
Nie wszyscy wiedzą, że w tym roku, 

podczas frankfurckich Targów Christ-
masworld, polska Huta Szkła Tade-
usz Wrześniak i holenderski produ-
cent szkła Hakbijl Glass ustanowili 
nowy rekord Guinnessa. Wydarzenie 
zostało zanotowane pod hasłem 
„największy kieliszek do szampana”.  
24.01.2014r., podczas targów Christ-
masworld we Frankfurcie nad Menem, 
został pobity światowy rekord Guinnes-
sa - „największego kieliszka do szam-
pana”. Bohaterammi tego wydarzenia 
były: polska Huta Szkła Tadeusz Wrze-
śniak i holenderska firma Hakbijl Glass. 
Największy kieliszek świata o wysokości 
210 cm, został napełniony 80 butelkami 
szampana „Rotkäppchen“ co stanowiło 
jego pojemność 60 litrów. Napełnianie 
kielicha musiało przebiegać powoli ze 
względu na musowanie szampana.  
 W obecności świadków, wielu repor-
terów zagranicznych i gości, skrupulat-
nie dokonano urzędowych pomiarów, 
koniecznych do wystawienia certyfi-
katu. Ostatni tego typu rekord był bity 
w 2011 roku z kielichem o wysokości 
143 cm i pojemnością 56 litrów.

Marzena Gajda

Ludzie sukcesu z gminy Skrzyszów

Świat zamknięty w szkle 
– Tadeusz Wrześniak
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W pierwszą sobotę czerwca odbył 
się XVI Rajd Rowerowy organi-
zowany przez Samorząd Gminy 
Skrzyszów, w którym uczestniczyło 
prawie 150 osób. Uczestnicy poko-
nali ponad 25 km po pięknych 
i malowniczych terenach gminy 
Skrzyszów, a także sąsiednich gmin.

W rajdzie brały udział całe rodzi-
ny, młodzież, mieszkańcy gminy 

Skrzyszów, Tarnowa, gminy Czar-
na, a także m. in. przedstawicie-
le Klubu Turystyki Rowerowej 
SOKÓŁ w Tarnowie oraz MPEC 
Tarnów, przedstawiciele szkoły 
w Ładnej i ZSPiG w Skrzyszo-
wie, OSP w Łękawicy. Na trasę 
rajdu wyruszył także wójt Marcin 
Kiwior. Nad bezpiecznym prze-
biegiem imprezy czuwali poli-
cjanci, strażacy z OSP Skrzyszów 
oraz załoga karetki pogo-

towia ratunkowego. Na mecie 
w Lesie Kruk na wszystkich 
uczestników czekał posiłek 
regeneracyjny i zimne napoje, 
a także pamiątkowe dyplomy. 
Dodatkową atrakcją była możli-
wość spotkania z żużlowcami 
Unii Tarnów Ernestem Kozą 
i Dawidem Maturą, którzy 
zachęcali do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. 

Sponsorami rajdu byli: Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Maria 
i Krzysztof Kowalscy, Elżbieta i Kazi-
mierz Świdzińscy – właściciele skle-
pu HITPOL w Skrzyszowie, sklep 
Groszek – Paweł Mróz, Firma Handlo-
wo Usługowa Przemko, Pani Elżbie-
ta Onik – właściciel sklepu HITPOL 
w Łękawicy, sklep GALUX Aneta 
i Krzysztof Galus, Zakład Piekarsko 
– Cukierniczy Jan Starostka.

W żadnym sołectwie gminy 
Skrzyszów nie brakuje pasjo-
natów szachów. Od wielu lat 
odbywają się turnieje szacho-
we „ O Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów”, a od niedawna „ 
O Puchar Starosty Tarnowskie-
go i Wójta Gminy Skrzyszów”. 
Ta duża impreza ma miejsce 
każdego roku w lutym, a o jej 
popularności świadczy fakt, 
że startuje w niej ponad stu 
zawodników z Małopolski 
i Podkarpacia.

 Ten wzrost zainteresowania 
szachami wpłynął na podjęcie 
wspólnej inicjatywy wójta gminy Marci-
na Kiwiora oraz sołtysów poszczegól-
nych sołectw, którzy co kilka miesięcy 
organizują turniej szachowy „O Puchar 
Sołtysa” w poszczególnej wsi.

Pierwszy „Puchar Sołtysa” odbył się 
w grudniu 2013roku w remizie OSP 
w Skrzyszowie . Ponad dwudziestu 
szachistów reprezentowało całą gminę. 
Najmłodsza była siedmioletnia Gabrie-
la Łabędź, zaś seniorem zawodów 
był liczący 65 lat Franciszek Mucha.
Turniej liczył 7 rund , a przygotowali 
go sołtys Skrzyszowa Halina Mondel, 
wspomniany Franciszek Mucha i wójt 

gminy Marcin Kiwior. Sędzią Turnieju 
był Czesław Markiewicz, który prowa-
dzi szkołę szachową w tarnowskiej 
KANIE. Puchar Sołtysa zdobył najlepszy 
podczas turnieju Marcin Małochleb. 
Fundatorem nagród był wójt gminy.

Następnym sołtysem, który zapro-
sił na turniej szachowy był Stanisław 
Barnaś z Ładnej. Wystartowało trzy-
dziestu jeden szachistów. Niespo-
dzianką turnieju był udział sześciolat-
ka z Ładnej Rafała Skalnego. Turniej 
zorganizowali wójt gminy, sołtys 
Ładnej, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Ładnej Maria Łakoma oraz pracowni-

cy szkoły. Podobnie 
jak w Skrzyszowie, 
najlepszym zawod-
nikiem w Ładnej 
okazał się Marcin 
Małochleb. Poczę-
stunek zasponsoro-
wał sołtys Stanisław 
Barnaś.

Ostatni turniej 
przed wakacjami 
z o r g a n i z o w a ł a 
sołtys Szynwałdu 
Maria Żywiec . 
Wśród organiza-
torów byli także 
wójt gminy, dyrek-

tor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum w Szynwałdzie Stanisła-
wa Siemek, a także pracownicy szkoły. 
Zwycięzcą turnieju ponownie został 
Marcin Małochleb. 

Na uwagę zasługuje druga loka-
ta, którą zajęła ośmioletnia Gabrie-
la Łabędź. Ta młoda, utalentowana 
szachistka brała udział w zawodach 
Pucharu Polski na początku maja 
w Poroninie. W swojej grupie wieko-
wej, która liczyła 45 osób zajęła wyso-
kie, 5 miejsce i zakwalifikowała się na 
mistrzostwa świata, kóre odbędą się 
w Republice Południowej Afryki.

Rośnie zainteresowanie 
szachami w gminie Skrzyszów

Na dwóch kółkach
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Uczniowie z Zespołu Szkół w Pogór-
skiej Woli 25 marca, na zaproszenie 
zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
im. Heleny Marusarzówny w Zębie 
koło Zakopanego, wzięli udział we 
wspaniałej uroczystości powitania 
dwukrotnego mistrza olimpijskiego 
i zwycięzcy Pucharu Świata w skokach 
narciarskich, Kamila Stocha. 

W wyjeździe wzięła udział 24-osobowa 
delegacja uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum wraz z opiekunami: 
dyrektorem szkoły, Reginą Kiwior, 
Ewą Sumarą i Anetą Mikuś. Ucznio-
wie najpierw odwiedzili Szkołę 
Podstawową im. Heleny Marusa-
rzówny w Zakopanem i oddali hołd 
wspólnej patronce szkół na cmenta-
rzu na Pęksowym Brzyzku. Zapalili 
także znicze na grobie Stanisława 
Marusarza, brata sportsmenki, 
również mistrza sportu narciarskie-
go. Następnie odwiedzili kościół na 
Krzeptówkach wybudowany przez 
górali jako wotum wdzięczności za 
pontyfikat Jana Pawła II.

Kolejnym punktem programu była 
wizyta w Szkole Podstawowej im. Heleny 
Marusarzówny w Zębie, najwyżej położo-
nej miejscowości w Polsce, gdzie gości-
liśmy po raz pierwszy. Szkoła zrobiła na 
nas wspaniałe wrażenie nie tylko dlatego, 
że zostaliśmy tu bardzo serdecznie przy-
jęci przez gospodarzy, ale również ze 
względu na jej architekturę, tj. drewnia-
ny, zabytkowy budynek w oryginalnym 
góralskim stylu. Taką góralską szkołę 
widzieliśmy po raz pierwszy. Zachwycił 
nas wystrój związany z Heleną Maru-
sarzówną i papieżem Polakiem. Dodać 
należy, iż uczniem tej placówki był Kamil 
Stoch. Nauczyciele i uczniowie, dumni ze 

swego absolwenta, przygotowali piękną 
wystawę poświęconą temu wybitnemu 
sportowcowi. Dyrektor szkoły Regina 
Kiwior przekazała w obydwu szkołach 
okolicznościowe upominki od Urzędu 
Gminy Skrzyszów. 

Następnie nasza delegacja razem 
z przyjaciółmi ze szkoły w Zębie udała 
się na Bartelski Wierch na powitanie Kami-
la Stocha. Staliśmy wśród kilku tysięcy 
osób przybyłych tu z różnych stron Polski. 
Kamil Stoch razem z żoną Ewą i rodzicami 

przyjechał na miejsce w specjalnym góral-
skim powozie, a w następnych powo-
zach zasiedli m.in. Jan Ziobro, Dawid 
Kubacki, srebrna medalistka w drużynie 
Katarzyna Bachleda-Curuś. Powozy 
prowadziła ponad czterdziestoosobowa 
konna banderia górali z powiewającymi 
flagami Polski. Okrzykom radości i euforii 
nie było końca. Kamil Stoch swoją skrom-
nością, cierpliwością i taktem zyskuje przy 
bliższym poznaniu jeszcze więcej. To jest 
postać, która ze wszech miar jest godna 
naśladowania i powinna być wzorem 
dla dzisiejszej młodzieży. Bardzo mocno 
akcentuje on, że to, co osiągnął, jest efek-
tem nie tylko talentu, ale ogromnego 
wysiłku, samodyscypliny i pracy. 

Trenowali 
z Wentą
Świetny zawodnik i uznany 
trener Bogdan Wenta odwiedził 
Skrzyszów. Podczas swojego poby-
tu poprowadził interesujące zaję-
cia z młodzieżą trenującą w LUKS 
Skrzyszów. 

Szczypiorniści mieli okazję poznać 
namiastkę metod pracy byłego szko-
leniowca Vive Targi Kielce, a wcześniej 
reprezentacji Polski. Bogdan Wenta 
z biało-czerwonymi wywalczył srebr-
ny i brązowy medal mistrzostw świa-
ta (2007, 2009). Prowadził również 
kadrę podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie, które Polakom przyniosły 
piąte miejsce. 52-letni szkoleniowiec 
od 2008 roku do początków roku 
2014 prowadził zespół Vive Targi 
Kielce, zdobywając z nim pięcio-
krotnie mistrzostwo Polski. W 2013 
roku awansował do Final Four Ligi 
Mistrzów.

Sport dla 
wszystkich
Od 17 do 23 maja w całej Polsce 
obchodzony był VI Europejski 
Tydzień Sportu dla Wszystkich.

Gmina Skrzyszów po raz drugi 
zorganizowała w tym czasie liczne 
imprezy sportowe. Zmagania prze-
prowadziły szkoły, przedszkola, 
a także Kluby Sportowe w Szynwał-
dzie i  Łękawicy. Łącznie zorganizo-
wano 66 imprez, w których wzięło 
udział 3 919 osób.

Uczniowie z Pogórskiej Woli 
na uroczystości powitania 
Kamila Stocha w Zębie
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W piątek 9 maja 2014r w Skrzyszo-
wie odbył się finał wojewódzkiej 
Gimnazjady Młodzieży w piłce ręcz-
nej chłopców. W turnieju startowa-
ło 6 najlepszych gimnazjów Mało-
polski, które zakwalifikowały się 
z poszczególnych eliminacji: Gimna-
zjum w Szaflarach, Gimnazjum 
w Skrzyszowie, Gimnazjum w Libu-
szy, Gimnazjum nr37 w Krakowie, 
Gimnazjum nr1 w Chrzanowie, 
Gimnazjum nr1 w Bochni. 

Do finału wojewódzkiego drużyny te 
musiały pokonać kilka etapów: gminny, 
półfinał powiatowy, finał powiatowy 
i finał rejonowy. Głównym organizatorem 
zawodów był v-ce prezes MSZS Marek 
Małek, który jednocześnie jest orga-
nizatorem rejonowym. Zawody rozpo-
czął uroczyście Wójt Gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior, który powitał wszystkich 
m. in. dyrektora ZSPiG Roberta Wadyc-
kiego, trenera Stanisława Majorka, v-ce 
prezesa MZPR Włodzimierza Łabno, 
sędziów oraz trenerów i ich zespoły. 
Po oficjalnym rozpoczęciu organizator 
główny przedstawił zasady rozegrania 
finału. Wylosowano 2 grupy po 3 zespo-
ły i niestety nasze gimnazjum jak się 
okazało trafiło najgorzej jak mogło bo 
do grupy z późniejszym mistrzem i v-ce 
mistrzem województwa. Mimo nieko-
rzystnego losowania, zespół ze Skrzy-
szowa prowadzony przez Rafała Łabuza 

walczył bardzo dzielnie i w pierwszym 
meczu uzyskał wynik remisowy z utytu-
łowanym Gimnazjum nr 37 w Krako-
wie. W drugim meczy szczypiorniści ze 
Skrzyszowa spotkali się z jak się później 
okazało mistrzami województwa Gimna-
zjum w Chrzanowie i przegrali trzema 
bramkami jednak grali bez swojego 
najlepszego zawodnika Piotrka Wadyc-
kiego, który do turnieju przystąpił tuż 
po chorobie, a mecz z Krakowem okupił 
kontuzją. Chłopcy walczyli bardzo dziel-
nie i liczyli, że zespół z Chrzanowa stanie 
na wysokości zadania i wygra z Krako-
wem lepszym stosunkiem bramek, co 
dawało naszej drużynie awans do najlep-
szej czwórki. Mecz między Krakowem 
a Chrzanowem był prowadzony w - jak 
się okazało - „przyjacielskiej” atmosferze 
i dało się odczuć, iż żadnej drużynie nie 
zależy na wzajemnym wyeliminowaniu 
się. W kolejnym meczu nasi chłopcy po 
raz kolejny pokazali charakter i wygrali 
z dużo bardziej utytułowanym zespołem 
z Libuszy 11:9, tym samym zdobywając 
historyczne piąte miejsce wśród gimna-
zjów Małopolski. Cały turniej stał na 
bardzo wysokim i wyrównanym poziomie 
o czym świadczy bardzo dużo remisów. 
Nasi młodzi szczypiorniści zakończyli 
turniej stosunkiem: 1 wygrana, 1 remis 
i 1 przegrana, co jak na pierwszy udział 
takiej imprezie jest sporym sukcesem.

W ekipie ze Skrzyszowa wyróżnić nale-
ży kapitana zespołu Piotrka Wadyckie-

go(środek rozegrania) oraz 
Szymona Stelmacha(lewe 
rozegranie), Kamila Wzor-
ka(obrotowy), Filipa Stel-
macha(środek rozegrania), 
Marcina Jasiaka(bram-
karz), Jakuba Krasa(prawe 
skrzydło), Dominika Chra-
puste (bramkarz), Jakuba 
Chmiela(lewe skrzydło), 
Filipa Marcke(prawe roze-
granie).

Szczególne podzięko-
wania za pomoc w osią-
gnięciu tego sukcesu 
należą się dla: Marcina 
Kiwiora Wójta Gminy 
Skrzyszów, Roberta 
Wadyckiego dyrekto-

ra ZSPiG, Krzysztofa Galusa prezesa 
LUKS, trenera Marcina Ogarka, Mikołaja 
Sygnarowicza i Grzesia Barnasia.

Wyniki turnieju
Libusza-Szaflary 8:10
Skrzyszów-Kraków 11:11
Libusza-Bochnia 10:11
Skrzyszow-Chrzanów 8:11
Szaflary-Bochnia 13:8
Kraków-Chrzanów 12:13
Libusza-Skrzyszów 9:11
Szaflary-Kraków 10:10
Bochnia-Chrzanów 10:10
Bochnia-Kraków 11:16
Szaflary-Chrzanów 4:12

1 Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie 
2 Gimnazjum nr 37 w Krakowie
3 Gimnazjum w Szaflarach
4 Gimnazjum nr 1 w Bochni
5 Gimnazjum w Skrzyszowie
6 Gimnazjum w Libuszy

GIMNAZJUM W SKRZYSZOWIE 
zagrało w składzie: Piotr Wadycki- 
kapitan , Szymon Stelmach, Kamil 
Wzorek, Patryk Kalita, Filip Stelmach, 
Marcin Jasiak, Bartłomiej Mondel, 
Bartłomiej Stanosz, Filip Mądel, 
Miłosz Nowak, Mikołaj Jasiak, Jakub 
Kras, Dominik Chrapusta, Jakub 
Chmiel, Filip Marcke, Ocłoń Bartło-
miej, Jakub Kuta, Jarosław Stańczyk, 
trener-Rafał Łabuz.

Finał wojewódzkiej 
Gimnazjady Młodzieży  
w piłce ręcznej chłopców
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LKS Szynwałd to najstarszy klub 
sportowy w gminie Skrzyszów. W 
tym roku obchodzi trzydziestopię-
ciolecie swojej działalności. Z całą 
pewnością działacze LKS Szynwałd 
zasługują na uznanie, bo mimo 
różnych zawirowań społeczno-po-
litycznych udało im się nie tylko 
utrzymać klub, ale równocześnie 
wzmocnić jego renomę.

Klub powstał w 1979 roku, ale starsi 
mieszkańcy Szynwałdu pamiętają, że 
istniał już na początku lat sześćdziesią-
tych, a jego członkowie czynnie uczest-
niczyli w różnych zajęciach sportowo-
-rekreacyjnych. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyła się wtedy piłka 
siatkowa, tenis stołowy oraz szachy. 
Zajęcia organizował Stanisław Zięba. 
Pierwsze spisane dokumenty dotyczą-
ce klubu pochodzą jednak z 1979 roku, 
kiedy to 14 sierpnia zarejestrowano 
oficjalnie LZS Szynwałd , sporządzono 
listę zawodników, wybrano Zarząd Koła 

i Komisję Rewizyjną. 
Organizacja zrzeszała 
wówczas 53 członków, 
a jej prezesami byli 
Józef Stec i Kazimierz 
Antosz. Sekcja piłki 
nożnej obejmowała 13 
piłkarzy, którzy grali w 
„C” klasie. 

W 1980 roku Szyn-
wałd miał już 26 piłka-
rzy, we wsi powstało 
boisko do gry. W 1984 roku drużyna 
piłki nożnej awansowała do „B” klasy, a 
w 1986 roku do klasy „A”. Mimo poważ-
nych problemów finansowych klubu i 
utrudnień ze strony gminy ( brak zgody 
na postawienie baraku dla zawodników 
na terenie boiska),  działaczom udało 
się utrzymać wszystkie zarejestrowa-
ne sekcje i osiągnąć znakomite wyniki 
w piłce nożnej. W 1995 roku piłkarze 
LZS Szynwałd wyjechali na rozgrywki 
do Francji. Wyjazd i pobyt we Francji 
został opłacony przez władze francu-

skiego miasta Saint 
Marcel. W 1995 roku 
LZS Szynwałd przyjął 
nazwę LKS Szynwałd 
i został zarejestrowa-
ny w Sądzie Rejono-
wym w Krakowie 
jako Organizacja 
Pożytku Publicz-
nego. W 2002 roku 
działacze klubu znów 
musieli zmierzyć się z 
problemami.  Okaza-
ło się, że boisko, które 
sami zbudowali nie 
spełnia wymaganych 
przepisów i muszą 

znaleźć inny teren.  Wydzierżawili grunt 
w dolnej części Szynwałdu i rozpoczę-
li budowę obiektu sportowego. We 
własnym zakresie zbudowali boisko 
do gry w piłkę nożną, postawili barak, 
wykonali ławki, bramki oraz wiaty 
dla zawodników. Działacze podkre-

LKS Szynwałd ma już 35 lat!

Drużyna piłki nożnej z 1981 r.

Pierwsza lista zgłoszeniowa z 1979 r.

Pierwszy prezes LZS Szynwałd 
Kazimierz Antosz

Piłkarze z Szynwałdu we Francji w 1995 r.
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ślają, że dopiero od kilku lat mogą 
liczyć na wsparcie gminy. Wcześniej, 
pozbawieni pomocy i dofinansowa-
nia, musieli radzić sobie sami.  W 2006 
roku Kazimierz Antosz zrezygnował z 
przewodniczenia klubowi, jego miej-
sce zajął Czesław Strojny, który pełnił 
funkcję prezesa przez następne lata, aż 
do ubiegłego roku, kiedy opiekę nad 
klubem objął Krzysztof Magdziar-
czyk, obecny prezes LKS Szynwałd. 

- Początki nie były łatwe- wspomina 
Kazimierz Antosz, pierwszy prezes LZS 

Szynwałd. - Nie mieliśmy gdzie grać, 
czym jeździć na mecze. Nie mieliśmy 
sponsorów, wsparcia ze strony ówcze-
snych władz gminnych. Sami zdoby-
waliśmy stroje, piłki, sami budowaliśmy 
boiska. Zdarzało się, że po pracy w polu, 
lub w zakładzie wsiadaliśmy na rowery i 
jechaliśmy, nieraz kilkadziesiąt kilome-
trów, by zagrać mecz. Ale było w nas 
wtedy tyle zapału, zaangażowania, że nie 
zważaliśmy na utrudnienia. Niestety tej 
charyzmy i spontaniczności najbardziej 
brakuje we współ-
czesnym sporcie. 
Boję się, że dojdzie 
do takiej sytuacji, 
że będziemy mieć 
komfortowe obiek-
ty sportowe, a nie 
będzie miał kto na 
nich grać.

Owszem, niż 
demograficzny, 
komputery są 
zagrożeniem dla 
klubów sporto-
wych, ale LKS 
Szynwałd z powo-
dzeniem wycho-
dził z każdej opre-
sji i dziś może się 

pochwalić wspaniałą  historią i wyni-
kami w sporcie. LKS Szynwałd ma też 
szczęście do zarządców. Na uznanie 
zasługuje  obecny prezes Krzysztof 
Magdziarczyk, który wkłada wiele 
serca i zaangażowania w pracę na rzecz 
klubu, a jest to praca społeczna. Obec-
nie klub zrzesza około 80 członków. 

Wszystkim zawodnikom i działa-
czom LKS Szynwałd gratulujemy jubi-
leuszu i życzymy wielu sportowych 
sukcesów.

Pierwsza lista zgłoszeniowa z 1979 r.

Pierwszy trener piłkarzy 
LZS Szynwałd Józef Wiech

Obecny prezes LKS 
Szynwałd Krzysztof 
Magdziarczyk

Kolejny prezes LZS Czesław Strojny 
i skarbnik Zbigniew Kantor




