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Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja oraz dużo zdrowia i pogody ducha,
aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością łask.

Zdrowych, pogodnych Świąt, życzliwego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół 

życzy
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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.

Wzorem minionych lat w hali spor-
towej Zespołu Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie 
odbył się IV Koncert Charytatywny 
pod patronatem Wójta Gminy Skrzy-
szów Marcina Kiwiora. 9 lutego 
przed blisko tysięczną publicznoś-
cią wystąpiły tarnowska formacja 
PRZYSTANEK MRÓWKOWIEC oraz 
gwiazda polskiej estrady zespół 
PECTUS.

Pierwsza z wymienionych grup jest 
znana w Skrzyszowie, bowiem koncer-
towała już tutaj kilkakrotnie, natomiast 
PECTUS zadebiutował na skrzyszow-
skiej scenie.

Tegoroczny koncert zorganizowano 
z myślą o pomocy dla pięciu ciężko 
chorych dzieci z terenu 
gminy: Agaty z Łęka-
wicy, Ani z Szynwałdu, 
Mai z Ładnej, Mateusza 
z Pogórskiej Woli oraz Mile-
ny ze Skrzyszowa.

W przerwie pomiędzy 
występami zespołów prze-
prowadzona została aukcja 
przedmiotów podarowa-
nych przez darczyńców, 
zaś w trakcie koncertu 

wolontariusze przeprowadzili zbiórkę 
do puszek. Organizatorami IV Koncer-
tu Charytatywnego było Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie i Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów. W organizację koncertu 
zaangażowanych było Sołectwo Skrzy-
szów, Dyrekcja i Pracownicy Zespołu 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie, OSP z terenu gminy, 
Pan Jan Buras oraz liczna grupa wolon-
tariuszy. Możliwość zorganizowania 
koncertu to w dużym stopniu wsparcie 
wielu sponsorów. Warto zauważyć, że 
podczas występu zespołów owacjom 
nie było końca.

Z zebranych środków, na leczenie 
dzieci przekazano 41 688,40 zł, (na 1 
os. – 8 333,68 zł)

IV Koncert Charytatywny 
w Skrzyszowie
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W Skrzyszowie 20 grudnia 2013 roku, 
odbył się uroczysty koncert, podczas 
którego zaprezentowano audiobooka 
Elżbiety Stepskiej-Kot „Zachować od 
zapomnienia”. Jest to pierwsze tego typu 
wydawnictwo w historii gminy, ściśle 
związane ze Skrzyszowem, ale także 
szerzej – z historią wielu Polaków czasów 
II wojny światowej. 

Autorka nagranych tekstów, Elżbieta 
Stepska-Kot, jest Skrzyszowianką niemal 
od urodzenia. W 1940 roku, jako 3-letnie 
dziecko, została wraz z matką Anną 
i starszą siostrą Wandą wywiezio-
na na Syberię, do Kazachstanu, 
gdzie spędziła 6 lat, cudem unika-
jąc śmierci. Powróciła szczęśliwie 
do kraju w 1946 roku i zamieszkała 
w Skrzyszowie. Tu założyła rodzinę, 
tu pracowała w miejscowej szkole, 
wychowując wiele pokoleń uczniów.

Swoje doświadczenia zaczęła 
spisywać w latach 90., a kolejne jej 
zbiorki wspomnień i wierszy wyda-
wało miejscowe Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek.

Ponad rok temu pojawił się 
pomysł, aby historię Elżbiety Step-
skiej-Kot nagrać w formie książki mówionej, 
czyli tak popularnego obecnie medium, 
jakim jest audiobook. Pozyskaniem środ-
ków na ten cel zajęło się Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Skrzyszów, na którego 
czele stoi Agnieszka Czarnik, przy współ-
pracy Jolanty Furtak – wiceprezes równie 
aktywnie działającego w Skrzyszowie Klubu 
Kobiet Kreatywnych „Gracja”. Patronat nad 
całym projektem przejął wójt Gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior (również niegdyś uczeń 
Elżbiety Stepskiej-Kot).

Do współpracy pozyskano wyjątkowych 
aktorów: Ewę Czajkowską-Smożewską 
i Mariusza Szaforza – którzy nagrali swoje 
interpretacje wierszy Elżbiety Stepskiej-Kot. 

Część wspomnienio-
wą zarejestrowali: 
Paweł Królikowski 
– będący niedawno 
twarzą ogólnopol-
skiej kampanii zwią-
zanej z akcją powrotu 
Polaków z Kazachsta-
nu do ojczyzny oraz 
jego żona, Małgorza-
ta Ostrowska-Kró-
likowska – znako-
mita aktorka znana 
z wielu ról filmowych 
i teatralnych. Oprawę 

muzyczną stworzył kompozytor i pedagog, 
wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Tarnowie, a obecnie mieszkaniec 
gminy Skrzyszów, Roman Zubek.

Odnowioną salę Domu Strażaka do 
ostatniego miejsca wypełnili mieszkańcy 
Skrzyszowa, przedstawiciele władz gminy, 
radni oraz zaproszeni goście. Wśród przy-
byłych znaleźli się m.in. Grażyna Barnaś-
Konieczna – prezes tarnowskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, 
dr Czesław Sterkowicz – historyk i autor 

wielu publikacji naukowych, gospodarz całej 
uroczystości, wójt Marcin Kiwior i sekretarz 
gminy Cecylia Andrusiewicz.

Na wstępie części artystycznej obecni 
wysłuchali partytury Romana Zubka, która 
wywarła duże wrażenie swym klimatem 
i sugestywnością, a następnie aktorzy zapre-
zentowali wybrane fragmenty wspomnień 
Elżbiety Stepskiej-Kot. Wiele osób nie kryło 
wzruszenia.

Cała uroczystość miała na celu nie tylko 
promocję premierowego wydawnictwa, ale 
przede wszystkim uhonorowanie wybitnej 
postaci skrzyszowskiej społeczności – Elżbie-
ty Stepskiej-Kot. Jerzy Świtek

Fot. Tomasz Łakoma

Z Syberii do Skrzyszowa 
– Prezentacja audiooboka „Zachować  
od zapomnienia” Elżbiety Stepskiej – Kot

Sala 
gimnastyczna 
coraz bliżej
Wyjątkowo ciepła zima 
pozwoliła na kontynu-
owanie prac budowla-
nych sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawo-
wej w Łękawicy. 

Po robotach ziemnych, 
obecnie widać postęp 
prac zmierzających do 
wykonania stropu nad 
częścią sali gimnastycz-
nej. Koszt budowy wyno-
si ponad 3 mln złotych. 
Młodzież każdego dnia 
ze zniecierpliwieniem 
i nadzieją na ciekawe 
perspektywy śledzi 
postęp prac budowla-
nych.

Inwestujemy 
w edukację 
Edukacja wciąż jest prio-
rytetem w przyjętym 
budżecie gminy Skrzy-
szów. W Łękawicy konty-
nuowana jest budowa 
hali sportowej, a przewi-
dziane wydatki na ten cel 
to 1 520 000 złotych. 

Równie ważnym zada-
niem jest termomoderni-
zacja Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Skrzyszowie 
i Szkoły Podstawowej 
w Ładnej. Zaplanowane 
środki w budżecie na te 
inwestycje to kolejno 
200 i 250 tysięcy złotych. 
Kwoty te mogą się zmie-
nić, a zależeć to będzie 
od projektów inwe-
stycji, które są w fazie 
tworzenia. W budżecie 
zaplanowana jest także 
termomodernizacja 
przedszkola i Domu 
Nauczyciela w Szynwał-
dzie. Wśród inwestycji 
w oświatę zaplanowano 
zwiększenie środków 
na zajęcia logopedycz-
ne w oddziałach przed-
szkolnych. Analogicznie 
jak w poprzednich latach, 
nie planuje się łączenia 
klas. 
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Uczniowie w Pogórskiej Woli 
mogą się cieszyć z 10 nowych 
zestawów komputerowych. 
Komputery trafiliły do funk-
cjonujących już dwóch szkol-
nych pracowni. 

To sprzęt używany wcześ-
niej przez instytucje bankowe 
na zasadzie leasingu. Sprzęt ma 
12 miesięczną gwarancje. Nie 
różni się niczym od nowego, 
oprócz korzystnej ceny. Zesta-
wy składające się z komputera, 
monitora, klawiatury i myszy, wyposa-
żone w program operacyjny Windows, 
kosztowały 8 500 złotych. Koszt zaku-

pu został pokryty przez Urząd Gminy 
w Skrzyszowie. Cena rynkowa sprzętu 
wynosi około 25 tysięcy złotych . 

Debata dotycząca bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy była wspólną 
inicjatywą Komendy Miejskiej Poli-
cji w Tarnowie oraz Wójta Gminy 
Skrzyszów Marcina Kiwiora. Spot-
kanie odbyło się w Zespole Szko-
ły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie. Uczestniczyli w nim 
mieszkańcy oraz przedstawiciele 
gminnego samorządu, instytucji 
i podmiotów gospodarczych. 

Obecni na spotkaniu funkcjona-
riusze sekcji ruchu drogowego oraz 
prewencji omówili 
warunki bezpieczeń-
stwa w poszczegól-
nych sołectwach gminy 
Skrzyszów. Najwięcej 
uwagi poświęcono 
tematowi wzrastają-
cego natężenia ruchu 
drogowego na drodze 
powiatowej Tarnów 
– Ryglice oraz proble-

mom okradania domów 
mieszkalnych pod 
nieobecność miesz-
kańców.

Komendant Komi-
sariatu Tarnów – 
Centrum Jan Pytko 
wraz z wójtem mówili 
o dobrej współpracy 
samorządu z policją. 
Obecni na spotkaniu 
dyrektorzy placówek 

oświatowych dziękowali policjantom 
za systematyczną obecność w przed-
szkolach i szkołach, gdzie prowadzą 
pogadanki o zachowaniu bezpieczeń-
stwa w warunkach ruchu drogowego 
w drodze do i ze szkoły oraz o zacho-
waniu się w różnych niebezpiecznych 
sytuacjach. Wśród zagadnień, które 
poruszyli policjanci z sekcji prewen-
cji była sprawa solidarnej pomocy 
sąsiedzkiej w różnych sytuacjach m.in. 
zwracanie uwagi na posesje sąsiadów 
podczas ich nieobecności. Debata 
zakończyła się aktywną dyskusją. 

Wymierne 
korzyści dla 
szkoły
W wakacje 2013 roku przeprowa-
dzono prace remontowe w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Pogórskiej Woli. Wykonano 
kompleksową termomoderniza-
cję, wymieniono instalację c.o. oraz 
zainstalowano nową kotłownię. 

Mogłoby się wydawać, że 
termomodernizacja jest kosztow-
ną inwestycją. Jednak popularne 
stwierdzenie: „co drogie to tanie” 
ma sens. Na podstawie rachunków 
za ogrzewanie najlepiej widać, że 
środki zainwestowane w termo-
modernizację przynoszą z czasem 
zwrot kosztów. W listopadzie 
i grudniu 2012 roku oraz w styczniu 
roku 2013 Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum płacił za ogrze-
wanie odpowiednio: 15 020 zł, 24 
747 zł i 27 747 zł. Po roku, w analo-
gicznym okresie, czyli listopadzie 
i grudniu 2013 roku oraz styczniu 
2014 roku, szkoła za gaz płaciła 
odpowiednio 9 940zł, 13 922zł i 17 
394zł. Bilans pokazuje, że Zespół 
Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum 
w Pogórskiej Woli, dzięki przepro-
wadzonej termomodernizacji płaci 
teraz za ogrzewanie nawet dziesięć 
tysięcy złotych mniej na miesiąc.

Urząd Gminy w Skrzyszowie 
informuje,
że firma MPGK Sp. z o. o. w Tarnowie 
pozyskała odbiorcę na segregowa-
ne opakowania wielomateriałowe 
(kartony po sokach, mleku, sosach 
i zupach). W związku z tym prosimy 
wszystkich  mieszkańców Gminy 
Skrzyszów o zbieranie i segre-
gowanie tego rodzaju odpadów 
do worków koloru żółtego wraz 
z plastikiem, a nie tak jak dotych-
czas do odpadów  zmieszanych.

Debata społeczna 
poświęcona bezpieczeństwu 
w gminie Skrzyszów

Komputery jak nowe
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Jest ich w gminie 160 - czynnych 
strażaków, skupionych w pięciu 
jednostkach. Najstarsza i najlicz-
niejsza jednostka OSP znajduje 
się w Szynwałdzie. Została zało-
żona 128 lat temu! Najmłodsza 
powstała 11 lat temu w Ładnej. 
Dwie jednostki, z Szynwałdu 
i ze Skrzyszowa, są zarejestrowane 
w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym. 

Strażacy pomagają bezinteresow-
nie. Nie pobierają żadnych pieniędzy 
za udział w akcjach czy szkoleniach. 
Można liczyć na nich w każdej sytu-
acji stanowiącej zagrożenie dla życia 
mieszkańców gminy Skrzyszów. 
Najtrudniejszą akcją jaką pamiętają 
nasi strażacy było gaszenie pożaru 
w Kuźni Raciborskiej. Sporym zaan-
gażowaniem wykazali się przy powodzi 
w 2010 roku. Mimo, iż pracują społecz-
nie, gdy zawyje syrena, niezależnie od 
pory dnia i roku, stawiają się wszyscy. 
Wciąż doskonalą swoje umiejętności 
na kursach prowadzonych przez PSP 
w Tarnowie. Współpracują też z innymi 
jednostkami OSP. Strażacy z Szynwałdu 
nawiązali kontakt z OSP ze Słowacji 
oraz OSP z Barcic. Swoją pracą i chary-
zmą zarazili młodych ludzi wieku 15-17 
lat, którzy działają w młodzieżowych 
służbach pożarniczych. Do straża-
ków dołączył także ksiądz Grzegorz 
Sroka, wikariusza z Szynwałdu, który 
aktywnie uczestniczy we wszyst-
kich akcjach ratowniczo-gaśniczych 
prowadzonych przez naszych stra-
żaków. Strażacy z gminy Skrzyszów 
aktywnie włączają się 
w pomoc przy orga-
nizowaniu różnego 
rodzaju uroczystości 
gminnych i kościel-
nych. Chwalą sobie 
współpracę z gminą, 
która dofinansowuje 
ich projekty, a także 

wyremontowała remizy w Ładnej, 
Łękawicy i Pogórskiej Woli i zaku-
piła nowe samochody strażackie. 
Trzeba przyznać, że nasi strażacy 
są widoczni i pomocni.

Tak nowoczesnego auta  
jeszcze nie było

Tak nowoczesnego auta straża-
cy z Szynwałdu jeszcze nie mieli. 
Teraz do akcji wyjeżdżać będą 
IVECO EUROCARGO wyproduko-
wanym w 2013 roku. Samochód 

ma m.in. elektryczną wyciągarkę 
samochodową, drabinę pożarniczą, 
trójfazowy agregat prądotwórczy, 
wentylator oddymiający SCORPION, 

cztery latarki oraz pięć radiostacji 
Motorola. Na zakup auta Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior przekazał 
219 900 złotych.

Wizyta słowackich druhów 
Odwiedzili nas strażacy ochotni-

cy ze słowackiego miasta Hniezdne 
w okręgu Stara Lubovna.  Towarzyszył 
im również starosta (odpowiednik 
naszego wójta). Podczas jedno-
dniowego pobytu druhowie gości-
li we wszystkich jednostkach OSP 
znajdujących się na terenie gminy. 
Byli również na Orlikach, budowanej 
bibliotece w Szynwałdzie i w centrach 
wsi. Słowacy interesowali się prowa-
dzonymi inwestycjami. Pytali o ich 
finansowanie i  sposób pozyskiwania 
środków z funduszy unijnych. Wizyta 
zakończyła się wymianą doświad-
czeń, a kontakty mają być kontynu-
owane.

Gminna Ochotnicza 
Straż Pożarna

Sprawniej 
u stomatologa
Poprawia się jakość usług medycz-
nych w gminie Skrzyszów. To 
zasługa dwóch radiowizjografów 
w które wyposażono poradnie 
stomatologiczne w Skrzyszowie 
i Łękawicy.

Radiowizjografy służą do wyko-
nywania zdjęć rentgenowskich 
zębów i ich bezpośredniego prze-
syłania do komputera lekarza. 
Aparaty kosztowały 56 tysięcy 
złotych. Dzięki inwestycji pacjen-
ci zaoszczędzą czas. Do tej pory 
konieczne zdjęcia musieli robić 
w Tarnowie. Także lekarze mogą 
szybciej dokonywać niezbędnej 
diagnozy.

ZAPAMIĘTAJ!
Wypalanie traw szkodzi środowi-
sku naturalnemu, zagraża czło-
wiekowi i jego mieniu, angażuje 
olbrzymie siły i środki szczup-
łego budżetu straży pożarnych, 
a w konsekwencji przynosi stra-
ty, które ponosimy wszyscy jako 
podatnicy i ubezpieczeni.

Z tego też względu stanowi ono – 
w myśl art. 124 i 131 pkt. 12 ustawy 
z dnia 16.04.2004 roku o ochronie 
przyrody oraz art. 82 § 4 Kodek-
su wykroczeń – czyn zabroniony 
i podlegający karze aresztu, grzyw-
ny lub nagany.
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Ukazała się, zapowiadana już 
jesienią ubiegłego roku, książ-
ka zatytułowana „Gmina Skrzy-
szów i jej krajobraz w świetle 
nazw terenowych”. Autorką 
publikacji jest Magdalenia 
Madeja – mieszkanka Szyn-
wałdu, a wydawcą Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie.

Promocja wydawnictwa odbyła 
się 12 kwietnia 2014 roku w Domu 
Strażaka w Szynwałdzie. Wydarzenie 
uświetnił występ Marka Stańczyka 

z zespołem. Książkę w cenie 25 złotych 
można nabyć we wszystkich bibliote-
kach gminy Skrzyszów.

Miniony rok można uznać za 
udany pod względem inwe-
stycji drogowych. Na kilku-
nastu odcinkach położono 
przeszło siedem i pół kilome-
tra nowego asfaltu. Wydano 
na ten cel ponad dwa miliony 
złotych, z czego kwota ponad 
1,2 miliona zł pochodziła ze 
środków zewnętrznych. Były 
to fundusze na usuwanie 
skutków powodzi, tzw. Sche-
tynówki i fundusz sołecki. 

Sukcesywnie poprawiana jest 
nawierzchnia dróg gminnych. Są to 
inwestycje drogie, ale konieczne przed-

siębiorcom i mieszkańcom, mają także 
wpływ na bezpieczeństwo prze-
chodniów. W budżecie nie zawsze 
są odpowiednie środki. Dlatego te 
pozyskane z zewnątrz są ważnym 
wkładem w realizację inwestycji. 
W poszczególnych sołectwach 
wyrażnie widać, że przybyło chod-
ników i ścieżek rowerowych. W 2013 
roku wybudowano ich blisko 3 km, 
za łączną kwotę ponad 1,1 miliona zł.

W Skrzyszowie wykonano 787 m 
ścieżki rowerowej, na co dofinan-

sowanie pozyskano z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Z kolei Szynwałd 
zyskał ścieżkę rowerową i chodnik 

o łącznej długości 465 m. Na obie 
inwestycje dofinansowanie pocho-
dziło ze Starostwa Powiatowego 
w Tarnowie. 

W ramach dofinansowania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, w Łękawicy zostało zbudowa-
ne 504 m chodnika. Także z PROW 
pochodziło dofinansowanie na 
remont odcinka chodnika o długości 
495 m i zakontraktowano do budo-

wy 520 m chodnika w Pogórskiej Woli.

Rozwój infrastruktury 
drogowej, chodników i ścieżek 
rowerowych na terenie gminy

Miejsce przyjazne 
dla wszystkich
Dzięki środkom pozyskanym 
z Wieloletniego Programu Kultura+, 
priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura 
Bibliotek” oraz programu Małopol-
ska Biblioteka+ ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski w Krakowie, 
powstaje nowoczesna biblioteka 
z salą teatralną, pracownią kompu-
terową i salą multimedialną. Będzie 
to otwarte i dostępne dla wszystkich 
miejsce szkoleń, pokazów, wykła-
dów, spotkań służących upowszech-
nianiu wiedzy i kultury, także za 
pomocą nowoczesnych technologii. 

Sala teatralna zaspokoi potrzeby 
lokalnych grup teatralnych i muzycz-
nych, będzie miejscem organizowa-
nego przez nas od ośmiu lat przeglą-
du młodzieżowych grup teatralnych 
„Spojrzenia”, wystaw pokonkurso-
wych – w ramach Ogólnopolskiego-
Konkursu Fotograficznego (VI edycja 
w 2014 roku) oraz wielu imprez 
muzycznych, tanecznych i okolicz-
nościowych. W bibliotece wydzie-
lona zostanie przestrzeń dla dzieci 
w różnym wieku, w tym dla malców 
w wieku do 3 lat z książeczkami - 
zabawkami, przytulankami, wygod-
nymi miejscami do siedzenia. Można 
będzie wspólnie z rodzicami czytać 
lub oglądać bajki, będą tu prowadzo-
ne zajęcia biblioteczne dla maluchów.

 Znajdzie się też miejsce dla 
pasjonatów gier komputerowych. 
Zaoferujemy salę gier (konsola PLAY 
STATION, TVLCD), i komputerową 
strefę ciszy dla pracujących i uczą-
cych się internautów. Dostęp do 
Internetu będzie bezpłatny. Dla melo 
i kinomanów powstanie mediateka 
z możliwością obejrzenia i wypoży-
czenia filmów, posłuchania muzyki. 

W wypożyczalni dla dzieci i doro-
słych będą wygodne fotele, gdzie 
w ciszy i spokoju można będzie 
poczytać książki i czasopisma lub 
spotkać się ze znajomymi. Zależy 
nam, by biblioteka stała się miej-
scem często odwiedzanym i przy-
jaznym dla wszystkich pokoleń 
użytkowników.

Planowane otwarcie dla mieszkań-
ców gminy - wrzesień 2014 r.

Promocja nowej książki
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Życzenia  
dla seniorów 
Spotkania opłatkowe z seniorami 
organizowane w okresie świątecz-
no – noworocznym to tradycja,  
zapoczątkowana przez wójta 
Marcina Kiwiora. Odbywają się 
po świętach Bożego Narodze-
nia we wszystkich sołectwach, 
a miejscem opłatkowych spot-
kań są szkoły, które włączają się 
w organizację. Podobnie było 
w bieżącym roku. Seniorzy obej-
rzeli przedstawienia jasełek przy-
gotowanych przez nauczycieli, 
uczniów i rodziców.

Z kolei po poświęceniu opłat-
ków wójt Marcin Kiwior oraz 
dyrektorzy  każdej ze szkół,  obok 
życzeń, dziękowali seniorom za 
pracę, którą wnieśli w rozwój 
swych rodzinnych miejscowości 
na przestrzeni lat. W czasie dziele-
nia się opłatkami wszyscy składali 
sobie ciepłe i serdeczne życzenia. 
Następnie zasiedli do stołu, gdzie 
przy poczęstunku wspólnie śpie-
wali kolędy.

Propozycja corocznych spot-
kań  opłatkowych z seniorami ma 
swoją głęboką wymowę.

W dzisiejszych czasach żyjemy zbyt 
szybko, pracujemy zbyt długo i nie 
jemy zbyt dobrze. To tylko kilka 
wad, ale każda z nich pogarsza nasz 
stan zdrowia. Nadwyrężamy nie 
tylko nasze zdrowie fizyczne, ale 
również zdrowie psychiczne. A prze-
cież wypoczęty organizm szybciej 
regeneruje siły, procesy myślowe 
zachodzą sprawniej, człowiek staje 
się bardziej efektywny, łatwiej mu 
się skupić i wyciągać logiczne wnio-
ski. Czas na relaks to nie fanaberia, 
to mądre zarządzanie sobą, siłami 
swojego organizmu i psychiki.

Takim sposobem na stres może być 
pszczelarstwo. Pszczelarstwo od innych 
działów produkcji rolnej odróżnia 
przede wszystkim pozytywny wpływ 
na środowisko naturalne. Tam, gdzie 
ilość rodzin pszczelich jest wystarcza-
jąca, obserwujemy o wiele bogatszą 
różnorodność szaty roślinnej. Ale nie 
chodzi tu tylko o dobry wpływ pszczół 
na środowisko, ale na nas, ludzi. Nawet 
małe 2-3-pniowe pasieki amatorskie 
prowadzone hobbystycznie pozwa-
lają odpocząć, umożliwiają dokładne 
poznanie życia owadów i dostarczają  
właścicielowi i jego rodzinnie nie tylko 
pysznego miodu ale także wosku, kitu 
i pyłku. Produkty pszczele wykorzysty-
wane są nie tylko dla zdrowia, ale także 
dla urody. W drogeriach i salonach 
kosmetycznych można zaobserwować 
mnóstwo produktów pochodzących 
z pasiek, a to tylko niewielki procent 
ich zastosowania. Również farmacja 
korzysta z dobrodziejstw, które dają 
nam te pożyteczne stworzenia.

Pszczoły to niewielki owady które, 
mają ubarwienie o różnej intensyw-
ności - od jednolicie czarnego i ciem-
nobrązowego do żółtego i czerwono 
pomarańczowego. Wszystkie gatunki 
należące do rodzaju Apis żyją w zorga-
nizowanych społeczeństwach. Budują 
one z czystego wosku pionowe plastry 
z obustronnie ułożonymi komórka-
mi, służącymi do wychowu czerwi 
i przechowywania pokarmu. Osobniki 
dorosłe i larwy odżywiają się nekta-
rem, spadzią oraz pyłkiem kwiato-
wym. Zakładają duże kolonie (rodziny 
pszczele), zależnie od gatunku liczą-
ce do 80 tysięcy osobników. Dosko-
nale wypracowały sposób regulacji 
temperatury w gnieździe, co pozwala 
rodzinom pszczelim na uniezależnie-
nie się w dużej mierze od warunków 

zewnętrznych. Dzięki temu w klimacie 
chłodnym mogą przeżyć długie i suro-
we zimy całe kolonie, a nie tylko poje-
dyncze osobniki w stanie hibernacji, 
jak np. u trzmieli.

Pszczelarstwo ma bardzo długą 
historię. Już ludzie pierwotni znali 
dobroczynny wpływ miodu na nasz 
organizm, pierwsze malunki naskalne 
przedstawiające człowieka wybiera-
jącego miód z barci mają około 6000 
lat. O pszczelarstwie pisał Arystoteles, 
Wergiliusz i wielu innych, którzy potra-
fili docenić ten wspaniały dar.  Jednak 
nie tylko produkty pszczele pozwalają 
nam poprawić naszą kondycję fizyczną 
i psychiczną. Samo obcowanie z tymi 
pracowitymi owadami pozwala się 
wyciszyć i odprężyć. 

Gdy jesteśmy zmęczeni i zestresowa-
ni wystarczy usiąść w pobliżu pasieki, 
poobserwować pszczoły, które znoszą 
pyłek do ula, posłuchać jak radośnie 
i spokojnie buczą. Pozwoli nam to 
wyciszyć się i oderwać od dręczących 
nas myśli. Każdorazowy przegląd ula 
sprawia, że odkrywamy zorganizowane 
życie rodziny pszczelej, jej zachowa-
nie, rytuały i prace. Wszystkie te zajęcia 
pozwalają się odprężyć i zrelaksować.
Praca pszczelarza, wbrew pozorom 
nie jest trudna, ale wymaga cierpli-
wości, staranności i oddania. Pszczoły 
także potrafią docenić naszą spokojną 
i konstruktywną pracę. 

Na zajęcie się pszczelarstwem coraz 
częściej decydują się ekonomiści, 
bankowcy, lekarze, a nawet żołnierze 
i policjanci. Ich specyficzny rodzaj pracy 
sprawia, że są narażeni na ogromny 
stres. W związku z tym specjaliści coraz 
częściej zalecają pszczelarstwo jako 
formę terapii. Najpierw „na receptę”, 
a z czasem jako zainteresowanie i pasja. 
Pszczelarstwo wciąga!

Niestety w Polsce ubywa 105 
pszczół na sekundę!

Coraz więcej pszczół ginie, 
a niewielu młodych interesuje się 
pszczelarstwem, dlatego zaprasza-
my wszystkich i każdego z osobna 
na spotkania Koła Pszczelarzy, które 
odbywają się w każdą drugą niedzie-
le miesiąca w Łękawicy. Odwiedzaj-
cie naszą stronę internetową www.
pszczelarze-skrzyszow.pl, a wszystkim, 
którzy chcą zająć się pszczelar-
stwem, obiecujemy pomoc. Nie tylko 
w założeniu pasieki, ale również w jej 
prowadzeniu. Zapraszamy.

Pszczelarstwo 
sposobem na stres
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Uroczystości jubileuszowe 60 lecia 
Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarno-
wie rozpoczęła 23 listopada 2013 
r. dziękczynna Msza św. w kościele 
parafialnym w Skrzyszowie, podczas 
której członkowie Koła dziękowa-
li za sześćdziesiąt lat działalności. 
Po Mszy św. uczestnicy spotka-
li się w zajeździe „Taurus”,gdzie 
w programie artystycznym zapre-
zentowano historię koła oraz wysłu-
chano koncertu zespołu „Hagard” 
z Krakowa. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele administra-
cji państwowej, władz samorzą-
dowych, kierownictwa Komendy 
Miejskiej Policji w Tarnowie, nadleś-
nictwa Gromnik, władz okręgo-
wych Polskiego Związku Łowieckie-
go w Tarnowie, sąsiadujących kół 
łowieckich oraz licznie zaproszo-
nych rodzin wraz z myśliwymi.

W trakcie uroczystości wręczono 
odznaczenia za zasługi dla łowiectwa 
członkom koła „Dzik”, a za szczególne 
osiągnięcia na rzecz łowiectwa oraz 
postawę proekologiczną, medalem 
odznaczono Wójta Gminy Skrzyszów. 
Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie dzia-
ła na terenie pięciu gmin: Skrzyszów, 
Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. 
Teren powierzchni Koła po wyłączeniach 
wynosi ponad 9 tys. ha w tym blisko 2 
tys. ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren 
położony jest na obszarze 12 miejsco-
wości. Koło liczy 35 członków. Obwód 
koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów 
polnych jako bardzo słaby. Dzięki 
intensywnie prowadzonej gospodarce 
łowieckiej, stopniowo w terenie zaczę-
ła pojawiać się zwierzyna gruba, tzn. 
sarna oraz dzik, która najliczniej poczęła 
występować w obwodzie numer 26, 

czyli na terenach Zalasowej oraz Ryglic. 
Wynika to z faktu bardzo dobrych 
warunków geograficznych – tere-
nów górzystych i dobrze zalesionych.  
Korzenie Koła sięgają 1953 roku. Na 
początku działalności dużo uwagi 
poświęcano dokarmianiu zwierzyny. 
Pasze magazynowano w wielu punk-
tach rozmieszczonych w terenie m.in. 
w domu Kazimierza Micka, w szko-
le w Pogórskiej Woli, w leśniczówce 
w Bistuszowej oraz w leśniczówce 
w Ryglicach. W 1969 roku KŁ „Dzik” 
utraciło na rzecz wojskowego Koła 
„Hejnał” jeden z obwodów o numerze 
26. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
od Urzędu Gminy Skrzyszów koło 
otrzymało bezpłatnie w użytkowanie 
dwa hektary ziemi w Pogórskiej Woli 
przeznaczonej do uprawy. Postano-
wiono zagospodarować ją rolniczo 
dla uprawy kukurydzy, żyta i owsa 

oraz zbudowano 
oczko wodne, które 
zostało zarybione ku 
uciesze myśliwych 
i wędkarzy. Po trzech 
latach, ze względu 
na nieopłacalność 
upraw, działkę zwró-
cono właścicielowi.

Od początku dzia-
łalności Koła dużą 
bolączką był brak 
własnej siedziby. 
Spotkania człon-
ków koła odbywały 
się w różnych dziw-
nych miejscach m. 

in. w Zakładzie Karnym czy Radzie 
Miasta Tarnowa. Tułaczka zakończy-
ła się w 1980 roku, kiedy udało się 
tanio zakupić budynek po likwido-
wanej kopalni piasku w Pogórskiej 
Woli. Domek myśliwski jest do dzisiaj 
miejscem spotkań, biesiad oraz świę-
towania sukcesów Koła. Obok budyn-
ku znajduje się szopa, która pełni rolę 
magazynu na paszę dla zwierząt.

W roku 1997 w związku z podpisa-
niem nowych umów dzierżawy terenu 
nastąpiła zmiana numeracji obwodów 
i tak powstały nowe obwody - 37 i 47. 
Na dzień dzisiejszy obwody te zaliczo-
ne są do obwodów polnych i ich łączna 
powierzchnia wynosi około 10,7 tys. 
ha, w tym 2 tys. ha lasów.

Wszystkim członkom KOŁA 
ŁOWIECKIEGO „DZIK” ECHO GMINY 
składa najserdeczniejsze życzenia.

60 lat istnienia Koła Łowieckiego 
„Dzik” w Tarnowie
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Tradycja to część dziedzictwa 
kulturowego, spuścizna naszych 
przodków. Niestety często wraz 
z nimi odchodzi na zawsze. „Ocalić 
od zapomnienia” to cykl artyku-
łów w „Echu Gminy”, które przypo-
mną mieszkańcom, jak to niegdyś 
w gminie bywało. Spotykać się 
będziemy z najstarszymi miesz-
kańcami gminy i wysłuchiwać ich 
wspomnień. Tym razem o Świętach 
Wielkanocnych przed laty opowiada 
Pani Zofia Onik (l.91) ze Skrzyszowa.

Wielki Post
Pani Zofia przyznaje, że obrzędy 

świąteczne niewiele się zmieniły.Nasi 
ojcowie rozpoczynali je od Wielkiego 
Postu. Przez czterdzie-
ści dni postu nie jedli 
mięsa, słoniny i nie pili 
wódki. Pani Zofia żartu-
je, że nie było proble-
mu z utrzymaniem 
postu, ponieważ mięso 
i wędliny jadło się od 
święta. A i w święta 
różnie z tym bywało. 
Zdarzało się, że trzeba 
było świnię sprzedać, 
bo tylko w ten sposób 
można było zdobyć 
jakieś pieniądze. Nie 
było lodówek, więc 
ludzie nie mogli groma-
dzić zapasów żywno-
ści. Dlatego panował 
zwyczaj dzielenia się 
z sąsiadami wyrobami mięsnymi, by 
później otrzymać świeżyznę w rewan-
żu. Pani Zofia przyznaje, że zdobywa-
nie jedzenia było głównym zajęciem 
naszych przodków. Musieli wykarmić 
duże rodziny, nie mieli żadnego źród-
ła dochodu, utrzymywali się z tego co 
zebrali z pola. Wielu umierało z wycień-
czenia i z głodu. Teraz komfort życia 
znacznie się poprawił. Natomiast pani 
Zofia zauważa, że nic się nie zmieniły 
zwyczaje świąteczne. Wielki Post rozpo-
czynał się od posypania głów popiołem 
w Środę Popielcową. Posypanie głowy 
popiołem miało przypominać, że jeste-
śmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat 
tylko “na chwilę”, dlatego powinniśmy 
starać się żyć jak najlepiej. 

Niedziela Palmowa
W niedzielę Palmową każda rodzina 

święciła palmę podczas mszy świę-

tej. Niedziela Palmowa  upamiętnia 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyj-
nie palmy robiono z tych roślin, które 
rosły nad rzeką, bo te rośliny odra-
dzały się po zimie najszybciej. Była 
to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny 
nadrzeczne. Młodzi chłopcy pasący 
bydło okręcali palmę batem, aby im się 
ono dobrze pasło. Palemkami klepano 
też zwierzęta, by były zdrowe przez 
cały rok. Palmy zatknięte w domu, np. 
za obraz, miały chronić dom przed 
gromami w czasie burzy, a wszystkich 
domowników – przed złymi mocami, 
chorobami i nieszczęściem. Bardzo 
ważna była spowiedź adwentowa.
Kościół zalecał, aby poczciwi mieszkań-
cy nie spowiadali się w Wielki Tydzień, 

bo powszechnie uważano, że w tym 
okresie spowiadają się tylko złodzieje, 
Cyganie i rabusie. 

Wielki Czwartek
Świętowanie Wielkanocy rozpo-

czynano już od południa w Wielki 
Czwartek. W tym dniu ministranci 
podczas uroczystej mszy świętej wyga-
niali Wielki Post, hałasując kołatkami. 
Dzieci miały zrobić dobry uczynek. 
Do dziś księża praktykują w ten dzień 
obrzęd polewania stóp dwunastu 
mężczyznom. To na pamiątkę Ostat-
niej Wieczerzy Chrystusa z apostołami.

Wielki Piątek
Dzień wyciszenia. To jedyny dzień 

w roku, kiedy w kościele nie ma mszy 
świętej.Tak też było dawniej. Mieszkań-
cy Skrzyszowa gromadzili się w koście-
le, by modlić się w ważnych dla siebie 

intencjach. W Wielki Piątek rozpoczy-
nało się nocne czuwanie przy grobie 
Jezusa. Grobu pilnowali strażacy z OSP. 

Wielka Sobota
Wigilia Wielkanocy. Podczas nabo-

żeństwa w tym dniu skrzyszowianie 
święcili ogień, wodę i ciernie. Ogień 
miał spalić to co stare, woda dać nowe 
życie. Wodą spryskiwano dom, by rok 
był spokojny. Podsycano ogień i wrzu-
cano do niego leszczyny. Popiół rozrzu-
cano w dniu pierwszej orki, co miało 
zapewnić szczęście i dostatek. Dziś 
ogień pełni inną rolę, służy do odpale-
nia paschału, czyli wielkiej świecy, która 
pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. 
Paschał stoi tuż przy ołtarzu.W Wiel-

ką Sobotę święcono 
pokarmy, które zgod-
nie z tradycją miały być 
przygotowane w Wiel-
ki Piątek. 

Do koszyczka nasi 
przodkowie wkłada-
li: baranka  – symbol 
zmartwychwstałego 
Chrystusa, jajka  – 
symbol rodzącego się 
życia, chrzan – symbol 
siły, wędlinę – symbol 
płodności i dostatku, 
ser – symbol zdrowia 
dla zwierząt hodow-
lanych, sól  – symbol 
oczyszczenia domo-
stwa od złego oraz 
istota prawdy, ciasto – 

symbol wszechstronnych umiejętności.
Dawniej wierzono, że pisanki mają 

magiczną moc, np. mogą uzdrawiać 
chorych. Nigdy ich nie lekceważono.

Niedziela Wielkanocna
Pierwszą potrawą spożywaną 

w Niedzielę Wielkanocną były jajka. 
Nasi przodkowie podczas śniadania 
wielkanocnego dzielili się jajkiem 
i składali sobie życzenia.W Niedzie-
lę Wielkanocną wszyscy świętowali, 
bo to najważniejsze święto chrześ-
cijańskie, nazywane dawniej Paschą. 
Wielkanocna Niedziela to zawsze był 
czas przeznaczony na rodzinne biesia-
dowanie. 

Polskie tradycje są niezwykle piękne, 
warto je przekazywać nowym poko-
leniom. Nie tylko dodają uroku szarej 
rzeczywistości, ale przede wszystkim 
integrują i zbliżają do siebie ludzi. 

Ocalić od zapomnienia
- Święta Wielkanocne we wspomnieniach Zofii Onik ze Skrzyszowa
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Skrzyszowskie Centrum Kultury 
i Bibliotek oferuje mieszkańcom 
gminy aktywne spędzanie wolnego 
czasu podczas zajęć aerobiku, samo-
obrony, Sanda oraz tańca nowoczes-
nego. 

Coraz lepiej radzą sobie z trudnymi 
i różnorodnymi ćwiczeniami dziewczę-
ta z zespołu Szase.

Z uporem i pasją pracują nad kolej-
nym układem choreograficznym, tym 
razem w stylu modern jazz. Zespół liczy 
15 dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat. 
Instruktorką i choreografką zespołu 
jest Ewelina Gębica. 

Szase występo-
wał dotychczas na 
imprezach organi-
zowanych na terenie 
gminy Skrzyszów oraz 
w Teatrze im. Ludwika 
Solskiego w Tarnowie 
podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu 
„Śpiewaj z nami”.

O p i e k u n e m 
i instruktorem zajęć 
Sanda jest Łukasz 
Nosek. Są to zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, 
które oferują bogaty 

zestaw ćwiczeń 
w z m a c n i a j ą -
cych, rozciąga-
jących i reha-
b i l i t a c y j nyc h 
zapewniających 
p r a w i d ł o w y 
rozwój fizyczny. 
Podczas trenin-
gów uczestnicy 
poznają również 

techniki walki i samoobro-
ny. Sanda to także szko-
ła charakteru, która uczy 
szacunku do siebie i drugie-
go człowieka, wytrwałości, 
odporności na stres, radzenia sobie 
z porażkami i sukcesami.

Oferta dla kobiet to aerobik 
prowadzony przez instruktorkę 
Paulinę Augustyn oraz kurs samo-
obrony pod wodzą Łukasza Noska. 
Obydwie propozycje ukierunkowane 
są na poprawienie kondycji fizycznej 
uczestniczek, modelowanie ich sylwe-

tek i oczywiście 
s c h u d n i ę c i e . 
A w przypadku 
kursu samo-
obrony, na naukę 
technik stosowa-
nych w przypad-
ku zagrożenia ze 
strony napast-
nik a .  Celem 
obydwu zajęć 
jest także popra-
wa samopoczu-
cia i relaksacja 
oraz aktywne 
spędzenie czasu 
wolnego.

Harmonogram
wszystkich zajęć:

Aerobik
Poniedziałek 18.30 – 19.30
Wtorek 19.00 – 20.00

Sanda dla dzieci
Środa 17.00 – 18.00

Sanda dla dorosłych
Środa 18.30 – 19.30

Kurs samoobrony dla kobiet
Wtorek 18.30 – 20.00
Czwartek 19.00 – 20.30

Grupa taneczna Szase
Wtorek i czwartek 16.30 – 18.30 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
zaprasza do skorzystania z wybranych 
ofert. Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie 14 6745 657 
lub w GCKiB w Skrzyszowie.

Propozycje Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej 
realizowało w ubiegłym roku 
projekt „Rękodzieło łączy pokole-
nia”. Dzięki funduszom pozyskanym 
w ramach małego projektu udało 
się m.in. odtworzyć stroje ludowe 
z okolic Skrzyszowa. 

Zakończenie projektu nie ozna-
cza jednak końca pracy. Obecnie, 
w ramach własnych środków, panie 
szyją i haftują kolejne stroje, aby 

wszystkie członkinie mogły godnie 
reprezentować Koło Gospodyń. 
W czasie wakacji planowana jest 
realizacja projektu mającego na 
celu zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. 
W ramach zajęć mogłyby zostać 
zorganizowane np. warsztaty 
garncarskie, plecionkarskie oraz 
plenerowe wyplatanie form ogro-
dowych.

Ręce pełne pracy
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Po raz szósty odbyło się wręczenie 
nagród i wyróżnień w Ogólnopol-
skim Konkursie Fotograficznym, 
którego tematem były Zbliżenia. 
Organizatorem konkursu jest Gmin-
ne Centrum Kultury  i Bibliotek w 
Skrzyszowie.

Uroczystość miała miejsce w niedzie-
lę 16 marca 2014 roku w Teatrze im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie, który 
już po raz trzeci użycza gościny temu 
wydarzeniu. Na wernisażu zgroma-
dzono 55 prac wybranych przez jury, 

w tym sześć nagrodzonych i osiem 
wyróżnionych.

Podsumowania konkursu doko-
nał przewodniczący jury Tadeusz 
Koniarz,który wraz z Małgorzatą 
Chwistek, dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie, wręczył przybyłym laureatom 
nagrody pieniężne i książkowe.

 Słowa uznania i gratulacje dla auto-
rów prac oraz organizatora skierował 
przybyły na uroczystość Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior.

Goście, którzy po uroczystości 
obejrzeli spektakl „Mały Książę” byli 
świadkami niecodziennego wyda-
rzenia. Dyrektor teatru, Rafał Bala-
wejder, żegnał dwóch chłopców, 
którzy grali dotychczas tytułową rolę 
w przedstawieniu. Poinformował przy 
tym widzów, że w czerwcu zostanie 
ogłoszony konkurs na rolę Małego 
Księcia.

Ze swej strony informujemy o tym 
i zachęcamy kilkuletnich mieszkań-
ców naszej gminy, aby skorzystali z 
okazji i wzięli udział w castingu. Być 
może szczęście do któregoś z nich się 
uśmiechnie  i będziemy mogli podzi-
wiać go na deskach tarnowskiego 
teatru?

Zbliżenia 2014
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TURNIEJ SZACHOWY

TURNIEJ EKOLOGICZNY PRZEDSZKOLAKÓW
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Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Skrzyszowie na 
stałe wpisał się w edukacyjną mapę 
gminy. Przyjazna atmosfera, indy-
widualne podejście do każdego 
ucznia i dogodny dojazd to głów-
ne motywy wyboru skrzyszowskiej 
szkoły ponadgimnazjalnej.

Od kilku lat obserwuje się tenden-
cję wzrostu liczby uczniów z tere-
nu gminy, choć nie spada odsetek 
uczniów z województwa podkarpa-
ckiego. Dużą popularnością cieszy się 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która 
bazuje na praktycznej nauce zawo-
du w firmach, przedsiębiorstwach 
i lokalnych zakładach rzemieślniczo
-usługowych. Chętni mogą zdobyć 
dodatkowe umiejętności i kwalifika-

cje na bezpłatnych kursach, organi-
zowanych tutaj od lat, m.in.: prawa 
jazdy kategorii B, spawacza, obsługi 
wózków jezdniowych, obsługi kasy 
fiskalnej.

Tych, którzy chcą zdobyć zawód, 
ale i planują dalszą naukę przybywa, 
dlatego placówka oferuje edukację 
na poziomie technikum.

Tradycje szkoły wiążą się nieroz-
łącznie z Liceum Ogólnokształcą-
cym. Możliwość zdobycia solidnego 
wykształcenia ogólnego, nabycia 
kompetencji społecznych i wielo-
kierunkowego rozwoju to dewiza 
skrzyszowskiego ogólniaka. Rzeczy-
wistość społeczna, ekonomiczna 
i rynkowa zmienia się, dlatego ofer-
ta edukacyjna jest stale modyfiko-

wana, tak by absolwent mógł się 
odnaleźć w przyszłości jako pracow-
nik i świadomy obywatel. Oprócz 
tradycyjnych zajęć prowadzi się 
wiele akcji o charakterze profilak-
tycznym, charytatywnym, związa-
nych z edukacją społeczną i prawną. 
Organizowane są również różnorod-
ne imprezy kulturalne, sportowe 
i wycieczki turystyczne. Absolwen-
ci liceum z sukcesem kontynuują 
naukę, zarówno na wyższych uczel-
niach, jak i w studium policealnym.

Na przyszły rok szkolny 2014/2015 
została przygotowana nowatorska 
oferta edukacyjna. Tylko w skrzy-
szowskim liceum można zapoznać 
się z zawodem kosmetologa i fizjo-
terapeuty.

Kosmetyka i fizjoterapia  
w Liceum w Skrzyszowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Skrzyszowie kształci młodzież już ponad 10 lat
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Laureaci konkursu plastyczne-
go, ogłoszonego przez Fundację 
ks. Malińskiego „Będzie Lepiej”, 
odebrali swoje nagrody w teatrze 
Groteska w Krakowie. Wśród nich 
znalazła się Gabriela Bednarz ze 
Skrzyszowa.

Do Krakowa przyjechali ze Szcze-
cina, z województw mazowieckiego, 
dolnośląskiego, śląskiego i małopol-
skiego. Najmłodsi zdobywcy nagród 
i wyróżnień mieli po 7 lat, najstarszy 
- 22. Wszystkich łączy zamiłowanie do 
malowania i rysowania. Miło nam poin-
formować, że laureatką, zdobywczynią 
pierwszego miejsca została uczennica 
klasy II Gimnazjum w Zespole Szko-
ły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie – Gabriela Bednarz, 

której serdecznie 
gratulujemy.

- Uczestnicy konkur-
su mieli za zadanie 
przygotować cztery 
prace, z których jedna 
musiała być ilustracją 
do bajki księdza Maliń-
skiego - mówi szef 
Rady Fundacji „Będzie 
Lepiej” Karol Dudek. 
- Dzieci wywiązały się 
z tego znakomicie - 
malowały aniołki, kwia-
ty, księżniczki, motyle... 
Główny cel działającej 
od 2011 roku fundacji, 
której założycielem 
i prezesem jest ks. Mieczysław Maliń-

ski, to m.in. pomoc uzdolnio-
nym artystycznie dzieciom 
z mniej zamożnych środo-
wisk, wspieranie działalności 
kulturalnej, literackiej, arty-
stycznej, podtrzymywanie 
tradycji chrześcijańskiej 
i narodowej itp. (szczegóły 
na stronie www.bedzielepiej.
org). 

- Każdy człowiek chce 
być pochwalony, ukazany 

społeczeństwu jako 
ktoś ważny. Wybrałem 
konkurs rysunkowy, by 
dać dzieciom na to szan-
sę. To był czas próby: 
czekały z niecierpli-
wością na odpowiedź 
na pytanie: czy te moje 
„bazgroły” są wartoś-
cią także dla innych? - 
wyjaśnia ksiądz Maliń-
ski. Jurorzy i widzowie, 
którzy podczas impre-
zy oglądali prace na 
ekranie, odpowiedzieli 
na to pytanie twierdzą-
co. Pierwsze miejsce 
ex aequo otrzymali: 

14-letnia Gabriela Bednarz ze Skrzyszo-
wa i 15-letni Bartłomiej Szpak z Zawoi, 
drugie - 14-letnia Wiktoria Stasiak z Ujaz-
du Górnego, a trzecie - 22-letni Maciej 
Zieliński z Głogowa . Wyróżnienia przy-
znano: Jagodzie Michalak, Jagodzie 
Kozłowskiej, Kacprowi Konieczko, Apolo-
nii Zydroń i Marcie Sacewicz. 

Wręczenie stypendiów poprzedzi-
ły niebanalne jasełka grupy „Resistor” 
oraz uczniów VIII Prywatnego Akade-
mickiego LO. Z minirecitalem kolęd 
wystąpiła Jaga Wrońska. 

Gabriela Bednarz Laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Kierując się nauką patrona naszej 
szkoły, błogosławionego Jana 
Pawła II, jesienią 2013 roku rozpo-
częliśmy przygotowania do włącze-
nia się w piękne dzieło pomocy 
jakim jest Adopcja Serca, zgłaszając 
się do siostry T. Gieńko z Centrum 
Misyjnego Sióstr Pallotynek oraz 
rozpoczynając zbiórkę pieniędzy.

Celem tego rodzaju pomocy jest 
przede wszystkim umożliwienie dzie-
cku wykształcenia, które najczęściej 
jest odpłatne. Wpłacając raz w roku 
określoną sumę pomagamy mu 
ukończyć szkołę podstawową i konty-
nuować naukę w szkole średniej. Ma 
ono też większą szansę skorzystania 
z pomocy lekarskiej, jest dożywiane. 
Do Adopcji Serca wybierane są dzieci 
z rodzin wielodzietnych i bardzo bied-
nych, sieroty lub półsieroty. 

W grudniu otrzymaliśmy informa-
cję, że społeczność Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
i Gimnazjum w Skrzyszowie została 
przyjęta do grona rodzin adopcyj-
nych. Pod naszą opiekę został oddany 
chłopiec z Kamerunu.

Nestor MbouLah urodził się 
4 stycznia 2003 roku w Kengang. 
Obecnie chodzi do trzeciej klasy 
szkoły podstawowej. Ma starsze 
i młodsze rodzeństwo. Jego rodzina 
jest bardzo biedna. Utrzymuje się 
z pracy na roli, na której wszyscy 
ciężko pracują.

Już teraz serdecznie dziękujemy 
nauczycielom, uczniom oraz rodzicom. 
Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy 
niezwłocznie dokonać wpłaty wyma-
ganej kwoty na potrzeby naszego 
podopiecznego.

„Bardzo serdecznie pragnę podzię-
kować za nadesłaną ofiarę dla dzie-
cka zaadoptowanego na odległość 
w Kamerunie. Życzę błogosławionego 
Roku2014, niech będzie pełen pokoju 
w sercu, w rodzinie i na całym świecie. 
Szczęść Boże” s.Teresa Gieńko

Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne informacje o Nestorze.

Anna Czyż

Mbou Lah Nestor

ADOPCJA SERCA
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 

co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II
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Ewaluacja  
w Zespole  
Szkół 
w Pogórskiej 
Woli
W ostatnim tygodniu stycznia 
w Szkole Podstawowej i Gimna-
zjum Zespołu Szkół w Pogórskiej 
Woli została przeprowadzona, 
zaplanowana przez kuratorium 
oświaty, ewaluacja problemowa, 
która dotyczyła następujących 
obszarów :”Procesy edukacyj-
ne są zorganizowane w sposób 
sprzyjający uczeniu się”, „Ucznio-
wie nabywają wiadomości i umie-
jętności określone w podstawie 
programowej”, „Respektowane są 
normy społeczne”. 

Ewaluację przeprowadzona 
została przez wizytatorów. W wyni-
ku ewaluacji szkoła uzyskała 
w badanych obszarach wynik „B”, 
który określany jest jako „wysoki” 
i z jednego z badanych obszarów 
wynik „C”, określany jako „średni. 
- Bardzo cieszymy się z tak wyso-
kich wyników, bo brane tu były pod 
uwagę również anonimowe ankie-
ty nauczycieli, rodziców i uczniów 
także wyniki egzaminów zewnętrz-
nych, z których, w szczególności 
w gimnazjum, możemy być dumni. 
Wysoko została oceniona współpra-
ca nauczycieli w zespołach nauczy-
cielskich i współpraca rodziców ze 
szkołą oraz podkreślona została 
wysoka ocena pracy szkoły przez 
rodziców. Natomiast praca szkoły 
na poziomie przekazywania i kulty-
wowania wartości patriotycznych , 
środowiskowych oraz praca z patro-
nem szkoły uznana została za wzor-
cową. 

W dniu 13 marca 2014 roku w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Ładnej odbyła się uroczystość 
Święta Patrona Szkoły – Kornela 
Makuszyńskiego.

Po mszy świętej odprawionej przez 
ks. Krzysztofa Czaję z udziałem pocztu 
sztandarowego szkoły i Straży Pożarnej 
z Ładnej, zaproszeni goście, uczniowie, 
pracownicy szkoły i rodzice uczest-

niczyli w uroczystej akademii, która 
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu.

W dalszej części uroczystości głos 
zabrali uczniowie szkoły, którzy 
przedstawili informacje z życia patro-
na oraz wesołe i poważne scenki 
z jego książek.

Występ uczniów, nagrodzony 
brawami bardzo się podobał. Dyrek-
torka szkoły Maria Łakoma podzię-
kowała Jolancie Nowak, Katarzynie 
Micek i Janowi Mucha za przygoto-
wanie występu uczniów. Na uroczy-
stość przybyli m.in.Wójt Gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior, sołtys Stanisław 
Barnaś, radny Czesław Boruch, 
prezes OSP Ładna Stanisław Młyński, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu 
całej gminy.

Po zabraniu głosu przez wójta, 
sołtysa i radnego, dyrektor szko-
ły podziękowała wszystkim, którzy 
włączyli się w przygotowanie uroczy-
stości, rozdała nagrody za udział 
w konkursie literackim i plastycznym. 
W tak miłym nastroju zakończyliśmy 
obchody święta szkoły, któremu przy-
świecało hasło: „ Kornel Makuszyński 
– pisarz serca i uśmiechu”.

Jolanta Nowak
Katarzyna Micek

Pisarz serca i uśmiechu

Dzień Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego został uchwa-
lony poprzez aklamację 
przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej 6 grudnia 
2002 roku.

Data 13 grudnia zapisa-
ła się w pamięci Polaków 
jako dzień wprowadzenia, 
niezgodnie z Konstytu-
cją PRL, stanu wojennego 
w 1981 roku. 

Wspominamy rocznicę 13 grudnia, 
aby uświadomić, szczególnie najmłod-
szemu pokoleniu, że gdyby nie odwa-
ga, determinacja i poświęcenie wielu 
ludzi, żylibyśmy w zupełnie innej 
rzeczywistości. W czasie trwania stanu 
wojennego z rąk milicji i SB zginęło 
kilkadziesiąt osób.

Gimnazjaliści pod opieką Marii 
Kozioł przygotowali wspaniałą lekcję 
historii, która zapewne na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich jej 
uczestników. Podczas spotkania w hali 
sportowej wystąpił chór szkolny pod 
kierunkiem Michała Czerneckiego. 

Dekorację przygotowały: Marzena 
Wojtal i Klaudia Reiskittel.

Uczniowie przypomnieli wydarze-
nia, które doprowadziły do tego, że po 
II wojnie światowej straciliśmy suweren-
ność na wiele dziesięcioleci. Opowiedzie-
li o życiu w komunistycznej Polsce oraz 
o wprowadzeniu stanu wojennego. Lata 
zniewolenia, strachu, braku podstawo-
wych wolności obywatelskich, to jedne 
z najsmutniejszych kart naszej historii.

Wielu Polaków, stając w obronie 
własnych przekonań i godności naro-
du, poświęciło swoją wolność, zdrowie 
i życie. O tych ludziach nigdy nie wolno 
nam zapomnieć.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  
w Gimnazjum w Skrzyszowie
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Nowy sprzęt 
do odśnieżania 
w gminie
Gmina Skrzyszów powiększy-
ła bazę sprzętu do odśnieżania.  
Za 9 400 zł zakupiono pług śnież-
ny. Pług, zamontowany na kopar-
ko-ładowarce, ma służyć głównie 
do odśnieżania placów i chod-
ników, ale w razie konieczności 
można go wykorzystać także do 
odśnieżania ulic.

Edukacyjna gmina małopolski

Wodociągi, kanalizacja, drogi, chodni-
ki, termomodernizacje szkół i przed-
szkoli to tylko część inwestycji, które 
zamierzamy realizować w tym roku. 
Prace, remonty i rozbudowy przewi-
dziane zostały w każdym sołectwie. 
Na ten cel z budżetu gminy przezna-
czono prawie 11 milionów złotych. 

Największe środki zaplanowano na 
infrastrukturę wodociągową i kanali-
zacyjną. Kosztować ma około 4,5 mln 
złotych. Środki te zostaną przeznaczo-
ne na budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Ładnej i Pogórskiej 
Woli. Znaczącą inwestycją jest też 
budowa hali sportowej przy szkole 
Podstawowej w Łękawicy. W tym roku 
ma kosztować 1 520 000 zł. Przewidzia-
no też termomodernizację budynków 
Szkoły Podstawowej w Ładnej, oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszo-
wie, na łączną kwotę 500 tys. zł.

Inwestycje mniejsze i większe zapla-
nowano zresztą w każdym sołectwie 
gminy Skrzyszów. 

W Pogórskiej Woli na przebudowę 
remizy OSP przewidziano w budżecie 
760 tys. zł. W tej miejscowości plano-
wana jest również budowa i remont 
chodnika wraz z odwodnieniem - ma 
kosztować 315 tys. złotych. 

Ważnych prac nie zabraknie w Szyn-
wałdzie. W tej miejscowości wykonana 
zostanie termomodernizacja budyn-
ku domu nauczyciela i przedszkola. 
Koszt to prawie 500 tys. zł. W tym roku 
odbędzie się też kolejny etap budowy 
biblioteki. Dotacja na ten cel wyniesie 
600 tys. złotych. 

W Ładnej na dwa etapy zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej prze-
kazanych zostanie 575 tysięcy złotych. 
W tej miejscowości strażacy otrzymają 
nowe auto - ma kosztować ponad 100 
tysięcy złotych. W Łękawicy projekt 
i budowa chodnika, modernizacja 
dróg i odbudowa drogi zniszczonej 
w wyniku powodzi ma kosztować 
około 300 tys. zł. Inwestycje mają 
być także realizowane w Skrzyszo-
wie. Oprócz wspomnianej już termo-

modernizacji, na projekty i budowę 
chodników zaplanowano prawie 250 
tys. zł. Warto też zaznaczyć, że aktual-
nie jest realizowana budowa parkingu 
przy Ośrodku Zdrowia, którego koszt 
wyniesie prawie 100 tys. zł. 

Ważną inwestycją realizowaną na 
terenie Skrzyszowa jest budowa zbior-
nika retencyjnego- zakończenie plano-
wane jest na jesień tego roku. Łączny 
koszt tej inwestycji to około 15 mln zł.

W 2014 r. przewidziano też wykona-
nie projektu adaptacji budynku szkoły 
podstawowej w Szynwałdzie na dom 
pomocy społecznej.

To tylko przykładowe inwestycje 
zaplanowane do realizacji w 2014 r.

Ogółem w Gminie na projekty 
i budowę chodników, ścieżek rowe-
rowych, dróg przewidziano prawie 1 
mln 800 tys. zł., z czego około 1 mln 
to środki zewnętrzne. 

Warto zaznaczyć, że większość 
inwestycji realizowanych jest ze źródeł 
zewnętrznych pozyskanych przez 
Gminę.

Inwestycje 2014, czyli 
gdzie co będzie zrobione 

27 marca na Wawelu odbyło się 
uroczyste podsumowanie  Plebis-
cytu na „Edukacyjną Gminę Mało-
polski”.  Gmina Skrzyszów  zdoby-
ła  II miejsce  oraz tytuł EDUKA-
CYJNEJ GMINY MAŁOPOLSKI  za 
projekt p.n.  „Mały Uniwersytet 
Skrzyszowski”.

Konkurs organizowany był przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
i „Gazetę Krakowską” .

Podczas gali „Rozwiń swoją gminę”, 
podsumowującej Plebiscyt, grupa 

taneczna z  Zespołu Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie zaprezentowała 
swoje umiejętności taneczne, 
które zachwyciły zgromadzonych 
gości, a statuetkę odebrał Wójt 
Gminy Skrzyszów – Pan Marcin 
Kiwior. Gratulacje na ręce Pana 
Wójta złożył m.in. Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego – 
Pan Roman Ciepiela.
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Młodzież jest zła? Nieprawda! Gmina 
Skrzyszów może się pochwalić wielo-
ma uzdolnionymi młodymi ludźmi, 
którzy odnoszą sukcesy w nauce, 
sporcie, albo pracy społecznej. Tym 
razem przedstawiamy Macieja Kutę, 
ucznia III klasy Gimnazjum w Skrzy-
szowie, Natalię Prokop z II klasy 
Gimnazjum w Skrzyszowie, Magda-
lenę Mazur z I klasy Gimnazjum 
w Szynwałdzie, Patrycję Gębalę z V 
klasy Szkoły Podstawowje w Ładnej 
oraz Gabrysię Kądziąłkę ze Szkoły 
Podstawowej w Łękawicy. 

Maciej Kuta(III kl. Gimnazjum w Skrzy-
szowie) to wielokrotny finalista małopol-

skiego konkur-
su chemiczne-
go, fizycznego, 
matematycz-
nego, infor-
mat ycznego 
i geograficzne-
go dla uczniów 
gimnazjum. Od 
dwóch lat jest 
w y r ó ż n i a n y 
w międzyna-

rodowym konkursie „Kangur Mate-
matyczny”, a rok temu otrzymał tytuł 
TAONa w polsko-ukraińskim konkur-
sie fizycznym „Lwiątko”. Mimo wielu 
znakomitych sukcesów, nie uważa się 
za lepszego od innych. Mówi, że na 
naukę przeznacza niewiele czasu, bo 
stara się pracować na lekcjach. Choć 
już w szkole podstawowej wyróżniał 
się wiedzą, nie myślał o tym, by dalszą 
naukę kontynuować w tarnowskim lub 
krakowskim gimnazjum, jest zadowo-
lony z poziomu i sposobu nauczania 
w skrzyszowskim gimnazjum. Maciek 
nie ma jeszcze konkretnych planów 
zawodowych, być może będzie to dzia-
łalność naukowo-badawcza. Maciek ma 
troje rodzeństwa, ale jak zapewnia, nie 
ma szczególnych względów u rodziców 
w związku z jego osiągnięciami w nauce. 
Wolny czas spędza jak inni rówieśnicy, 
jeżdżąc na rowerze, grając na kompu-
terze i spotykając się z kolegami. 

Natalia Prokop( II kl. Gimnazjum 
w Skrzyszowie). Nie trzeba jej przed-
stawiać mieszkańcom Skrzyszowa, 
ponieważ znają ją oni z licznych wystą-
pień w kościele lub na uroczystych 
akademiach. Pięknie śpiewa, dobrze 
tańczy i nieźle się uczy, bo średnia jej 
ocen to 5,21. Swoją przyszłość chce 
związać ze śpiewem, albo tańcem. To 
śpiew i taniec są priorytetem miłością 
życia Natalii i im chce się poświecić 

w przyszłości. Natalia jest także znana 
z działalności społecznej. W szkole pełni 
funkcję przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego, organizuje różne akcje 
charytatywne na rzecz ubogich i potrze-
bujących. Pomagała w organizacji akcji 
UNICEF-u „Gwiazdka dla Afryki”, zbierała 
pieniądze na wsparcie leczenia chorych 
dzieci z terenu 
naszej gminy, 
zorganizowa-
ła konkurs na 
ozdoby świą-
teczne, które 
n a s t ę p n i e 
zostały wysta-
wione do sprze-
daży, a dochód 
p r z e k a z a n y 
najbiedniej-
szym uczniom ze szkoły, zorganizowała 
sprzedaż kartek świątecznych na rzecz 
stowarzyszenia SURSUM CORDA. Nata-
lia organizuje również szkolne dysko-
teki, konkurs na „Dżentelmena Roku” 
i „Dziewczynę z klasą”. Jak znajduje na 
wszystko czas? Mówi, że jeśli się ma 
pasję w życiu, to ma się wiele energii 
do działania.

Patrycja Gębala(V kl. Szkoła Podsta-
wowa w Ładnej) mieszka w Ładnej i jest 
uczennicą kl.5 Szkoły Podstawowej im. 
K. Makuszyńskiego. Od wczesnych lat 
nauki szkolnej dziewczynka bardzo 
dobrze się uczy, angażuje się w życie 
szkoły i klasy, uczestniczy w różnorod-

nych konkur-
sach szkolnych 
i pozaszkolnych, 
ma na swoim 
koncie wiele 
nagród i wyróż-
nień, zwłaszcza 
w konkursach 
plastycznych. 
Największym 
s u k c e s e m 
Patrycji, oprócz 

osiągnięcia średniej ocen 5,3 na półro-
cze kl. 5, było zdobycie wyróżnienia 
w ogólnopolskim konkursie ,,Moja 
ulubiona książka Kornela Makuszyń-
skiego” oraz tytułu ,,Mistrza Ortografii 
2014” naszej szkoły. Chociaż dziew-
czynka pilnie przykłada się do nauki, 
znajduje również czas na działalność 
społeczną- w bieżącym roku szkolnym 
oprócz pełnienia funkcji przewodniczą-
cej Samorządu Klasowego kl. 5, jest też 
Przewodniczącą Samorządu Uczniow-
skiego. Z obu tych funkcji wywiązuje 
się bardzo dobrze. 

Prywatnie dziewczynka jest niezwykle 
miłą, pogodną i zawsze uśmiechniętą 
nastolatką.Lubi śpiewać, tańczyć. Słucha 
muzyki pop. Chciałaby zostać fotografką, 
chociaż jak każda nastolatka, ma jeszcze 
wiele innych zainteresowań, np. architek-
tura wnętrz, fryzjerstwo. Patrycja marzy 
o dalekich podróżach, chce poznawać 
nowe kraje, ich kulturę, zawierać nowe 
znajomości , bo jest dziewczynką otwartą 
i komunikatywną. Ceni szczerość, wier-
ność, koleżeństwo i przyjaźń.Chciałaby, 
aby każde dziecko miało szanse rozwi-
jać swoje talenty, by każdy człowiek był 
zauważony i doceniony. Marzy, żeby 
wszyscy ludzie byli szczęśliwi. 

Gabrysia Kądziąłka (Szkoła Podsta-
wowa w Łękawicy) osiąga bardzo dobre 
wyniki w nauce. Bierze udział w szere-
gu konkur-
sach szkolnych 
i pozaszkolnych. 
Posiada talent 
aktorski, intere-
suje się poezją, 
u c z e s t n i c z y 
w konkursach 
recytatorskich, 
ale również 
sama pisze 
wiersze. Oprócz 
nauki na uwagę zasługuje zachowanie 
uczennicy, która jest miła, taktowna, 
kulturalna. Wrażliwa na otaczających ją 
ludzi. Gabrysia zawsze dostrzega dobro, 
ale też sama to dobro daje innym. 
Gabrysia to mała, drobna, cicha, spokoj-
na dziewczynka, ale wielka sercem.

Magdalena Mazur (I kl. Gimnazjum 
w Szynwałdzie) jest wzorową, pilną 
i sumienną uczennicą, bardzo skrom-
ną, wrażliwą i pogodną dziewczynką. 
Zawsze radosna , towarzyska, w kontak-
tach z innymi postępuje tak, aby nikomu 
nie sprawić przykrości. Madzia nie lubi 
się chwalić ani mówić o swoich sukce-

sach, chciała-
by zachować 
status „ zwyczaj-
nej” dziew-
czynki. Jednak 
w tej swojej 
zwyczajności 
jest niezwykła, 
bo gdy podej-
muje się jakie-
goś zadania, 
robi to z wielką 

pasją i zaangażowaniem. Magda to 
humanistka w pełnym znaczeniu tego 
słowa, o szerokich zainteresowaniach, 
żyjąca w świecie określonych, wyso-

Nasza zdolna młodzież
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kich wartości. Swoje pasje i zdolno-
ści stara się rozwijać na lekcjach oraz 
w czasie zajęć pozalekcyjnych. Zawsze 
stawia sobie ambitne cele i konsekwen-
tnie je realizuje. Wykazuje się dużym 
zaangażowaniem oraz kreatywnością 
w działaniu na rzecz szkoły i środowi-
ska, w którym mieszka. Osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauce / jest stypendyst-
ką Wójta Gminy/, jest żywo zaintereso-
wana historią. I właśnie w tej dziedzinie 
wiedzy osiąga największe sukcesy. Już 
od klasy piątej szkoły podstawowej 
reprezentowała szkołę w konkursach 
przedmiotowych na szczeblu powia-
towym i wojewódzkim: 

W klasie V - uzyskała tytuł laureata 
w małopolskim Konkursie na projekt 
edukacyjny „ Zachować dla przyszłych 
pokoleń – poszukujemy miejsc zwią-
zanych z walka o niepodległość Polski” 
organizowanym przez Muzeum AK 
w Krakowie w ramach Małopolskie-
go Programu Edukacji Patriotycznej 
i Obywatelskiej, zdobyła wyróżnienie 
w konkursie powiatowym „ Działalność 
Armii Krajowej na Ziemi Tarnowskiej”.

W klasie VI - - uzyskała tytuł laureata 
etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „ Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego w latach 
1887 – 1922. O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej”, uzyskała tytuł finalisty 
w Małopolskim Konkursie Tematycznym 
„ Wielcy Polacy, wybitni dowódcy”. 

W bieżącym roku szkolnym Magda 
zakwalifikowała się do etapu wojewódz-
kiego konkursów historycznych:

- Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1939 – 1945 …” 
zajmując I miejsce w etapie rejonowym 
oraz Małopolskiego Konkursu Tematycz-
nego „ Taki to mroczny czas … 70 roczni-
ca Powstania warszawskiego”. Uzyskała 
również wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Poetycko – Plastycznym „ 
Błogosławiona Karolino świeć nam przy-
kładem” w kategorii : poezja. 

 Madzia aktywnie działa w Szkolnym 
Klubie Historycznym im. Armii Krajo-
wej. Z zaangażowaniem uczestniczy 
w organizowaniu szkolnych uroczy-
stości patriotycznych, bierze udział 
w projektach i sesjach naukowych orga-
nizowanych przez Kuratorium Oświa-
ty, Światowy związek Żołnierzy AK. 
Poznaje historię regionu biorąc udział 
w złazach patriotyczno- turystycznych , 
wycieczkach, konferencjach. Jest bardzo 
dobrą koleżanką, chętnie służy innym 
radą i pomocą, mobilizuje innych do 
działania, wyciąga pomocną dłoń do 
słabszych i potrzebujących. Koledzy 
i nauczyciele zawsze mogą na Magdę 
liczyć. Jest taka „ zwyczajna” w tym , co 
robi, a zarazem – niezwykła …

Na przełomie grudnia i stycznia 
wszystkie przedszkolaki z Przed-
szkola Publicznego w Łękawicy 
wzięły udział w Ogólnopolskim 
Programie Edukacji Zdrowotnej 
„Akademii Aquafresh”. Wspólnie 
z Billym, Lilly i Milky poznawały 
podstawowe zagadnienia związane 
z prawidłową profilaktyką stomato-
logiczną. 

Pastusie w swoich bajkach opowia-
dały dzieciom o tym, skąd się biorą 
zęby i wyjaśniały pojęcia z tym związa-
ne. Razem ze Szczotkusiem i Zębusiem 
każdy maluch uczył się prawidłowo 
myć swoje ząbki, ćwicząc tą czynność 
po każdym posiłku w przedszkolu. Nie 
zabrakło także ważnych wiadomości 
dotyczących prawidłowego odży-
wiania i odpowiedniego spożywania 
słodyczy. 

Każdy konspekt zajęć przebiegał 
pod hasłem dobrej zabawy, ruchu, 
tańca i ciekawych informacji, które 
przekazywał i sprawdzał wśród małych 
uczniów przyjazny, fioletowy dinozaur 
Barney. 

Podsumowaniem akcji była wizy-
ta w gabinecie stomatologicznym 
u dentysty Bartłomieja 
Gruszczyńskiego, który 
„od kuchni” pokazał 
przedszkolakom gabinet 
dentystyczny i wszystko, 
co się w nim mieści, jak 
również opowiedział 
o swojej pracy. A odważ-
nym dzieciakom skontro-
lował ząbkiJ!!!

Finałem tych zajęć było 
złożenie przez każde dzie-
cko oficjalnej obietnicy 
dbania o swoje ząbki, tak, 
aby nie zamieszkał w nich 
Robaczek Próchniaczek. 

Wspierając dzieci w tym 
postanowieniu, nauczy-
cielki wręczyły wszyst-
kim indywidualne karty 
– harmonogram codzien-
nego mycia zębów rano 
i wieczorem. 

To nie jedyna taka 
akc ja  Pr zedszkola 
Publicznego w Łękawi-
cy. Mając na uwadze, 
propagowany przez 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej ruch wśród 
dzieci i młodzieży, jak 
również prawidłowe, 

zdrowe odżywianie oraz właściwe 
dbanie o swój organizm, przedszko-
laki brały także udział m. in. w zaba-
wie profilaktycznej „Zdrowe jabłusz-
ko”, w trakcie, której poprzez ruch, 
taniec i plastykę miały okazję poznać 
wartości odżywcze tego owocu i jego 
znaczenie w codziennej diecie oraz 
w programie edukacyjnym „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”. 

Niezwykle cenną, okazała się wizy-
ta lokalnego pszczelarza Kazimierza 
Kępy, który przybywając na zaprosze-
nie dyrektorki przedszkola Marzeny 
Budzik opowiedział dzieciom skąd się 
bierze miód. Zacny gość, uhonorowa-
ny m. in. medalem księdza Dzierżo-
nia przez Związek Pszczelarzy, czło-
nek Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie, 
zaprezentował dzieciom pszczelarski 
strój roboczy i wyjaśnił na czym polega 
praca pszczelarza, pokazując jej efekty 
w postaci gotowych już świec i oczy-
wiście pysznego, bogatego w wartości 
odżywcze miodu. 

A to jeszcze nie koniec…
Agnieszka Rzepka-Barnaś

Marta Adamska
Maria Bednarz

Przedszkolaki „z wizytą” 
w Pastusiowej Krainie
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Przedszkole Publiczne w Skrzy-
szowie przystąpiło do realizacji  
projektu  ekologicznego dotyczą-
cego selektywnego gospodarowa-
nia odpadami „Czysta Małopolska”. 
Realizacja trwa od listopada 2013 
roku i zakończy się w czerwcu 2014 
roku.  

Organizatorem jest Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. Cele projektu:

• zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej dzieci i młodzieży wojewódz-
twa małopolskiego nt. potrzeb selek-
tywnego gospodarowania odpadami 
i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie 
nadmiernej ilości odpadów,

• kształtowanie proekologicznych 
zachowań w postępowaniu z odpada-
mi w codziennym życiu,

• utrwalenie zdobytej wiedzy i umie-
jętności poprzez systematyczne, prak-
tyczne działanie związane z selektywną 
zbiórką odpadów,

• promowanie postaw ekologicz-
nych wśród dzieci,

• upowszechnienie dobrych praktyk 
w zakresie gospodarowania odpadami.

W ramach realizacji projektu przed-
szkole prowadzi szereg różnorodnych 
działań, do których należą.:

• Zbiórka butelek i zakrętek plasti-
kowych.

• Zbiórka zużytych baterii.
• Przystąpienie do kolejnej edycji 

akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
• Udział w gminnej akcji zorganizo-

wanej przez Klub Kobiet Kreatywnych 

„Gracja”- „Zakrętka mała, ale dużo 
zdziała”.

• Zorganizowanie dla dzieci 
„Ekologicznej zabawy andrzejkowej”.

• Zorganizowanie przedszkolnego 
konkursu ekologicznego pod hasłem 
„Ekologiczna skarbonka”.

• Zorganizowanie gminnego 
konkursu ekologicznego pod hasłem 
„Zróbmy coś pożytecznego z nicze-
go”.

• Prowadzenie zajęć o tematyce 
ekologicznej.

• Zorganizowanie  przedszkolnego 
konkursu wiedzy „Bądź Eko. Segreguj 
odpady”.
• Zorganizowanie akcji „Wiosenne 

porządki- sprzątamy naszą okolicę”.
• Wdrożenie segregacji odpadów 

w przedszkolu we współpracy z firmą 
wywożącą odpady komunalne.

• Segregowanie odpadów w salach 
zajęć- przygotowanie odpowiednich 
pojemników.

• Zorganizowanie pokazu mody 
ekologicznej w Szkole Podstawowej 
w Skrzyszowie. Anna Stelmach

Każde dziecko 
przyznało, że 
chce być bogate. 
Dlaczego? Odpo-
wiedzi były różne. 
Bogaty człowiek 
według przedszko-
laków ze Skrzyszo-
wa to ten, który ma 
kupę forsy, 10 aut, 
dużo drzew, boga-
ty dom i w każdym 
pokoju pieniądze. 
Co zrobić, by to 
osiągnąć?

Paulinka Sępek (l.6)
Trzeba mieszkać 
samemu, wtedy 
wszystko ma się dla 
siebie

Kacper Niemiec (l.6)
Moja mama jest 
bogata, bo pracuje 
w cukierni. Bogaty 
jest też ten, kto 
zbiera pieniądze do 
skarbonki.

Ania Sarat (l.6)
Trzeba pojechać do 
Holandii, tam wszy-
scy są bogaci

Szymon Starzec (l.5)
Trzeba wszystko 
sprzedać co się ma 
w domu

Madzia Kloch (l.5)
Trzeba iść do banku, 
bo tam dają dużo 
pieniędzy

Miłosz Grabowski (l.5)
Trzeba robić babecz-
ki i sprzedawać je 
ludziom

Zuzanna Smoła (l.5)
Trzeba zbierać pienią-
dze od wszystkich, 
tańczyć, znaleźć jakąś 
pracę, moja mama 
ma dużo pieniędzy, 
bo jest fryzjerką.

Madzia Matug (l.6)
Trzeba skończyć 
studia, nie bić się 
z innymi i nie pluć 
innych

Hania Pierzga (l.6)
Trzeba pracować 
w gminie, albo 
w KFC. Moja ciocia 
pracuje w pizzerii 
i ma dużo pieniędzy, 
bo ciągle pracuje

Jak stać się bogatym?
To proste, wystarczy posłuchać rad dzieci z przedszkola w Skrzyszowie

Nauczyciele uczą segregacji

Segredacja odpadów
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Medaliści z Soczi
Nasza Justynka – medal zdobyła
W biegach narciarskich wszystkich pobiła
Później Hymn Polski głośno zagrano
W naszej Ojczyźnie Ją salwowano.

Ten złoty medal – krwawo zdobyty
Z stopą złamaną, bólem spowity
Wszyscy Justynie dziś gratulują
Zwycięstwo Polski z łezką świętują.

A tam na skocznię Kamil się zbliża
Nim skoczy na dół – czyni znak krzyża.
W górę do nieba oczy swe wznosi
I o opiekę Bożą już prosi.

Potem Pan Kruczek znak startu daje
Biało-czerwoną  dziarsko machając
Stoch się odrywa od ławki startu
I już szybuje szybko i dziarsko.

Lot jego wznosi, gdzieś ponad drzewa
Już ponad szczytem wiatr wyje, śpiewa
Ludzie Mu śpiewem dodają chwały
Bo On przeskoczył tor zjazdu cały.

I znów zwycięstwo Polska świętuje
Mazurek dźwięczy, płynie, wiruje
Flaga Ojczysta na maszt się wznosi
I łza radości także zagości.

Czy to już koniec tego zwycięstwa?
Nie! Panczenista dokaże męstwa

Tu Zbyszek Bródka panczeny wkłada
On udowodni co umie strażak!

A tor lodowy w Soczi wprost błyszczy
Naród się kłębi, śpiewa i piszczy
To panczeniści przez lód szybują 
Zwycięstwa pragną! Smak złota czują!

Ale to złoto Polak zdobywa
Łowicz się szczyci, do czynów wzywa
Biało-czerwona na maszt się wznosi
Oto hołd Świata! – dla nas, dla Polski!

I jeszcze Polska trwa, nie zginęła!
I cztery złota już osiągnęła
I łzy radości płyną nam z oczu
Świat nas postrzega w Kaukazie w Soczi…

A Olimpijski znicz jasno błyszczy
Sto lat! Zwycięzcom! Skandują wszyscy.
Sto lat! Niech żyją i nas promują
Sport łączy ludzi. Niech się szanują

Zwycięzcy skromnie głowy schylają,
Ręce unosząc nas pozdrawiają
Potem w rytm Hymnu wplatają słowa:
Niech żyje polska grupa sportowa.

Niech żyją wszyscy, co nas wspierają
To jest życzenie dane dla kraju.

Rozgrywki trwają. Skoki się liczą
Drużyna Stocha stoi pod zniczem
Krasna Polana od gwaru dźwięczy

Czy Polskim skoczkom uda się więcej?

I już na skoczni drużyna cala,
Stoch, Kot i Ziobro – a także Żyła
Każdy zadanie ma nieodparte
Zdobyć odległość, zadziwić startem.

Ale tym razem Kruczek w rozterce
Polska drużyna czwarte ma miejsce
Zwycięzcy raźno się pozdrawiają
Oni medale wiozą do kraju

Do kraju wraca Polska drużyna
Kamil ”dwa złota” na piersi trzyma
Justynce niga zbyt dokuczała
Jedno ma złoto. Justysi chwała!

Ale pod koniec pobytu w Soczi 
Sport panczenistów odstawia popis
Dziewczyny srebro w ręku już mają
Chłopcy zaś brązem się przechwalają.

Chwała sportowcom i Ich trenerom
Chwała lekarzom, wszystkim sponsorom
Chwała rodzinie co Ich wspierała
Ukłon w podzięce – śle Polska cała.

Tak 6 medali Polska zdobyła
Aż 6 się razy flaga wznosiła
Aż 4 razy Hymn Polski grano
Naszej Ojczyźnie hołd oddawano.

Skrzyszów, dn. 22 luty 2014r.
Słowa autorstwa:

         Elżbieta Stepska-Kot (77 lat)

Wśród  dyscyplin sportu, które cieszą 
się popularnością w gminie Skrzy-
szów, jest tenis stołowy. Dyscypli-
na ta, dzięki kadrze sponsorskiej 
i trenerskiej ciągle się rozwija. Nie bez 
znaczenia dla popularyzowania ping 
– ponga są organizowane corocznie 
plebiscyty mediów, w których wyła-
niani są najlepsi zawodnicy. 

Niewątpliwą ikoną skrzyszowskie-
go tenisa stołowego jest utytułowa-
na wieloma sukcesami, zdobywczyni 
licznych laurów  Katarzyna Galus, 
zawodniczka Ludowego Uczniow-
skiego Klub Sportowego Galux Skrzy-
szów. W organizowanym corocznie 
przez Gazetę Krakowską plebiscycie 
na najpopularniejszego sportowca 
powiatu tarnowskiego, Kasia Galus – 
głosami kibiców – czytelników Gazety 
Krakowskiej została laureatką Tarnow-
skiego Plebiscytu Sportowego. Warto 
podkreślić, że Kasia Galus już kolejny 
raz na przestrzeni  kilku lat plasowa-
ła się na czołowych miejscach tego 

plebiscytu. Kasia, będąca także liderką 
występującego w I lidze zespołu pracu-
je już na kolejne sukcesy. Zwyciężyła  
w Wojewódzkim  Turnieju Klasyfika-
cyjnym Seniorek i wystąpi w finale 

ogólnopolskim. Kasia Galus odebrała 
puchar, dyplom, a także nagrodę ufun-
dowaną przez Wójta Gminy  Skrzyszów 
Marcina Kiwiora podczas tradycyjnej 
Gali Sportu 17 lutego 2014 roku.

Promocja poprzez sport
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Obok piłki nożnej i tenisa stoło-
wego także piłka ręczna cieszy się 
popularnością w gminie Skrzy-
szów. Sekcja szczypiornistów działa 
w ramach klubu LUKS Skrzyszów. 
Juniorzy prowadzeni są przez Rafa-
ła Łabuza, zaś juniorów starszych 
prowadzi Marcin Ogarek, który 
podkreśla ambicję i ducha walki 
swoich podopiecznych.

Zespół seniorów LUKS-u Skrzy-
szów tworzą studenci PWSZ Tarnów, 
młodzież studiująca w innych 

miastach oraz byli i  obecni zawod-
nicy Pałacu Młodzieży. Juniorzy 
starsi występują w trzeciej lidze 
małopolskiej jako jedna z ośmiu 
drużyn. Na rozegrane dotychczas 
trzy spotkania - z Uniwersytetem 
Kieleckim, Piastem Skawiną oraz 
Virmetem Libuszą, szczypiorni-
ści Skrzyszowa nie przegrali ani 
jednego. – Cieszą zwycięstwa, a tym 
bardziej wysoka skuteczność zespołu, 
która wynosi 75procent - podkreśla 
Marcin Ogarek.

Na zakończenie  ubiegłego roku 
w hali sportowej w Skrzyszowie 
odbył się  turniej siatkówki  drużyn 
amatorskich „O Puchar Wójta 
Gminy”. Miłym zaskoczeniem była 
spora frekwencja uczestników.

W turnieju zorganizowanym 21 
grudnia zagrało dziesięć drużyn z tere-
nu gminy. Obok chłopców i oldboyów 
wystąpiły także drużyny dziewcząt, 

a także składy miesza-
ne - dziewczęta razem 
z chłopcami. Osobliwoś-
cią gminnej  amatorskiej  
siatkówki okazują się 
oryginalne nazwy zespo-
łów. Wystarczy wymienić 
choćby reprezentującą 
Szynwałd  Ciemną Stro-
nę Pomidora. Sędziowie 
turnieju podkreślili dobre 
przygotowanie zespołów, 
co znalazło odzwiercied-

lenie w wynikach. Zwycięzcami okaza-
ła się drużyna Mat-Mat drugą lokatę 
zdobyła wspomniana Ciemna Strona 
Pomidora, trzecie miejsce wywalczy-
li Oldboye z Ładnej. Kolejne miejsca 
zajęli: Kasztelan z Łękawicy, Mocny 
Full z Ładnej, drużyna ze Skrzyszowa, 
Zespół  Ładna, także z Ładnej Cząstka 
Team  oraz Gimnazja ze Skrzyszowa 
i z Szynwałdu.

Turniej siatkówki 
„O Puchar  
Wójta Gminy”

Turnieje 
Szachowe  
w gminie
Interesującą tradycję sportową 
zapoczątkowali sołtysi gminy 
Skrzyszów. Są to Gminne Turnie-
je Szachowe „ O Puchar Sołty-
sa” poszczególnych sołectw pod 
patronatem Wójta Gminy Skrzy-
szów Marcina Kiwiora.

Pierwszy turniej rozegrano 
w Skrzyszowie 1 grudnia 
2013 roku w remizie OSP

W turnieju wystartowało 23 
zawodników z terenu całej gminy. 
Najmłodsza uczestniczka Gabrie-
la Łabędź miała 7 lat, zaś najstar-
szym szachistą był liczący 65 lat 
Franciszek Mucha. Turniej został 
rozegrany systemem szwajcarskim 
siedmiorundowym. Organizato-
rami zawodów byli sołtys Skrzy-
szowa Halina Mondel, Franciszek 
Mucha, wójt Marcin Kiwior oraz 
Czesław Markiewicz, sędzia głów-
ny turnieju. Zawody wygrał Marcin 
Małochleb, drugie miejsce zajął 
Kazimierz Czarnik, a trzecie Antoni 
Smoła. Nagrody w turnieju ufun-
dował wójt gminy Marcin Kiwior.

2 marca 2014 roku w Szkole 
Podstawowej w Ładnej 
został rozegrany Turniej 
Szachowy 

„O Puchar Sołtysa Ładnej”. 
W zawodach rywalizowało 31 
szachistów mieszkających w całej 
gminie. Tym razem najmłodszym 
zawodnikiem okazał się sześcio-
latek Rafał Skalny z Ładnej, nato-
miast najstarszym ponownie Fran-
ciszek Mucha. 

Organizatorami turnieju byli 
wójt gminy, sołtys Ładnej Stani-
sław Barnaś, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ładnej Maria 
Łakoma, pracownicy szkoły oraz 
sędzia główny Czesław Markie-
wicz. Zwycięzcą turnieju, a tym 
samym zdobywcą Pucharu Sołtysa 
Ładnej został Marcin Małochleb 
ze Skrzyszowa, drugi okazał się 
Bogusław Lachowski z Pogórskiej 
Woli, a trzeci Mateusz Słomski 
z Ładnej. Fundatorem nagród był 
wójt Marcin Kiwior. Poczęstunek 
zasponsorował sołtys Stanisław 
Barnaś.

Piłka ręczna na mapie 
sportowej gminy Skrzyszów
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W dniach 2-3 grudnia 2013 roku 
w Skrzyszowie odbyła się VIII 
edycja Mikołajkowego Turnieju 
Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów. Pomysłodawcą turnie-
ju był Stanisław Majorek, wielo-
krotny trener reprezentacji Polski 
mężczyzn, zdobywca brązowego 
medalu na Olimpiadzie w Montre-
alu oraz były szkoleniowiec naszej 
młodzieży ze Skrzyszowa w latach 
2000-2011. 

W pierwszym dniu rywalizowali 
młodzi chłopcy i dziewczęta ze Szkół 
Podstawowych. Zespoły podzielone 
na dwie grupy toczyły w nich potycz-
ki pomiędzy sobą systemem każdy 
z każdym. Najlepsze zespoły spotkały 
się w finale, w którym od gospoda-
rzy turnieju, SP nr1 w Skrzyszowie, 
lepszymi okazali się tylko młodzi 
szczypiorniści z Tuchowa. W drugim 
dniu spotkały się zespoły ze Szkół 
Gimnazjalnych. W kategorii dziew-
cząt najlepsze okazały się uczennice 

z Gimnazjum w Skrzyszowie poko-
nując swoje rówieśniczki zza miedzy. 
W kategorii chłopców wystartowa-
ło 5 szkół, z których niewątpliwym 
faworytem byli zawodnicy UKS Wiert-
met Libusza - czołowej małopolskiej 
drużyny. Znakomita gra oraz determi-
nacja spowodowały, iż to uczniowie 
z naszego gimnazjum w Skrzyszowie 
odnieśli trzybramkowe zwycięstwo, 
wygrywając turniej. Zawody przygo-
tował Rafał Łabuz przy ogromnej 
pomocy Moniki Pawłowicz, Agaty 
Kuca i Rity Pasiecznik. Dziękujemy 
sędziom turnieju i obsłudze medycz-
nej za prawidłowy przebieg zawo-
dów. Specjalne podziękowania dla 
osób, które wsparły i wspierają zawsze 
piłkę ręczną w Skrzyszowie - wójta 
Marcina Kiwiora, dyrektora Rober-
ta Wadyckiego, Krzysztofa Galusa, 
firmy przewozowej Jacka Nowaka- 
NowakTransport, piekarni Starostki 
oraz Katarzyny Łabędź.

(RW, RŁ)

VIII Mikołajkowy Turniej 
o Puchar Wójta Gminy  

Skrzyszów
SZKOŁY PODSTAWOWE
Grupa A: SP Pogórska Wola, SP Łękawica, SP 
Tuchów, SP nr2 Skrzyszów
Grupa B: SP nr1 Skrzyszów, SP Szynwałd, SP Ładna, 
Sędziowie: Panowie Włodzimierz Łabno 
i Sygnarowicz Mikołaj
Obsługa medyczna: Pani Marszałek Wiesława
Kolejność meczów i wyniki:
SP Pogórska Wola - SP Tuchów 0 - 9 
SP Łękawica - SP nr2 Skrzyszów 7 - 1
SP nr1 Skrzyszów - SP Szynwałd 13- 2
SP Pogórska Wola - SP Łękawica 0 - 5
SP Tuchów - SP nr2 Skrzyszów 14 - 0
SP nr1 Skrzyszów - SP Ładna 13 - 5
SP Pogórska Wola - SP nr2 Skrzyszów 5-2
SP Łękawica -SP Tuchów 2 - 7 
SP Szynwałd - SP Ładna 2 - 5
Finały
V-VI - A3-B3 SP Szynwałd - SP Pogórska Wola 3:7
III-IV-A2-B2 SP Ładna - SP Łękawica 4:3
I-II-A1-A2 SP nr1 Skrzyszów - SP Tuchów 3:7

1 miejsce SP Tuchów
2 miejsce SP nr1 Skrzyszów
3 miejsce SP Ładna
4 miejsce SP Łękawica,
5 miejsce SP Pogórska Wola
6 miejsce SP Szynwałd
7 miejsce SP nr2 Skrzyszów

GIMNAZJA
Chłopcy: G. Skrzyszów, G. Tuchów, G. Pogórska 
Wola, G. Libusza, G. Szynwałd 
Dziewczęta: G. Skrzyszów, G. Pogórska Wola, 
G. Szynwałd
Sędziowie: Włodzimierz Łabno, Sygnarowicz Mikołaj
Obsługa medyczna: Pani Marszałek Wiesława
Wyniki chłopców:
G. Skrzyszów - G. Tuchów 14-6
G. Pogórska Wola - G. Libusza 4-17
G. Szynwałd - G. Skrzyszów 1-20
G. Tuchów - Pogórska Wola 20-7
G. Libusza - G. Szynwałd 20-1
G. Skrzyszów - G. Pogórska Wola 16-6
G. Libusza – G. Tuchów 23-5
G. Szynwałd - G. Pogórska Wola 4-12
GG. Skrzyszów - G. Libusza 13-10
G. Tuchów - G. Szynwałd 14-4

1 miejsce Gimnazjum w Skrzyszowie
2 miejsce Gimnazjum w Libuszy (UKS Wiertmet Libusza)
3 miejsce Gimnazjum w Tuchowie
4 miejsce Gimnazjum w Pogórskiej Woli
5 miejsce Gimnazjum w Szynwałdzie

Wyniki dziewcząt:
G. Skrzyszów - G. Pogórska Wola 8-5
G. Pogórska Wola - G. Szynwałd 3-1
Skrzyszów - G. Szynwałd 9-1

1 miejsce G. Skrzyszów
2 miejsce G. Pogórska Wola
3 miejsce G. Szynwałd

Piłka ręczna 
mikołajkowo

Spotkanie  
z idolem
Uczniowie Zespołu Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Jana Pawła II 
i Gimnazjum w Skrzyszowie mieli 
możliwość uczestniczenia w spot-
kaniu z Mistrzem Świata i Mistrzem 
Polski - żużlowcem Januszem Koło-
dziejem, który jest idolem wielu 
młodych ludzi. Mistrzowi towarzy-
szył trener – Paweł Baran.

Spotkanie zorganizował i popro-
wadził Rafał Łabuz, który zaprezen-
tował zgromadzonym w hali sporto-
wej uczniom sylwetkę znakomitego 
sportowca oraz zadawał pytania, 

na które żużlowiec chętnie odpo-
wiadał. W rozmowie uczestniczyli 
również uczniowie.

Janusz Kołodziej powiedział do 
dzieci i młodzieży wiele mądrych 
słów, zwracając uwagę na to, że 
w życiu bardzo ważny jest cel 
i praca, jaką trzeba wykonać, aby 
zrealizować swoje marzenia. Oprócz 
dobrych rad uczniowie zdobyli 
również autografy mistrza.

Spotkanie było urozmaicone 
filmami z zawodów żużlowych, 
w których startował bohater spot-
kania. Dodatkową atrakcję stano-
wił występ zespołu tanecznego pod 
kierunkiem Rity Pasiecznik.

Renata Małochleb




