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Informacje

Na Dożynki Gminne 
zapraszają:

• Samorząd Gminy Skrzyszów
• Gminne Centrum Kultury  
   i Bibliotek w Skrzyszowie 
• Parafia Skrzyszów
• Sołectwo Skrzyszów 

20 sierpnia (sobota)
17.00-18.00 
Program lokalny

18.30-21.00 
Koncert „Biesiada z Pietrkiem,  
Profesorem Disco&Polo”  
Piotr Pręgowski z zespołem

21.30 
Zabawa taneczna do białego rana 

21 sierpnia (niedziela)
DOŻYNKI GMINNE:
13.00 
Msza Dożynkowa
(Kościół parafialny w Skrzyszowie)
- przemarsz korowodu dożynkowego
- ceremoniał dożynkowy
- prezentacja wieńców dożynkowych

17.00 
Program artystyczny
- koncert zespołu Turnioki
- Koncert Grająca Szafa
- Koncert w wykonaniu Ivana 
  Komarenki

19.00-24.00 
Zabawa taneczna 

Zostań redaktorem „Echa Gminy”! Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy zainteresowa-
nych współpracą redakcyjną z naszym kwartal-
nikiem. Jeśli lubisz pisać artykuły lub zajmujesz 
się fotografią reportażową napisz na adres na-
szej redakcji: 
echogminy.redakcja@gmail.com

Redaguje zespół: Weronika Siemek (redaktor naczelna), Martyna Armatys
Skład: APR
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Współpraca: Urząd Gminy Skrzyszów
Adres redakcji: echogminy.redakcja@gmail.com
Nakład: 3 500 egzemplarzy
Druk: TOP DRUK, 18 - 400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151 A

Konkurs „Wójt Roku 2015” zorganizował 
Program 1 Telewizji Polskiej. Kandyda-
tów do tytułu Wójta Roku 2015 mogły 
zgłaszać osoby, instytucje i organizacje. 
Patronami konkursu byli: Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP, Krajowa 
Rada Izb Rolniczych oraz Związek Gmin 
Wiejskich.
Wyróżnieni wójtowie według kapituły 
konkursowej mieli znaczące osiągnięcia 
w następujących dziedzinach: remonty; 
budowy w zakresie infrastruktury dro-
gowej, obiektów sportowych, obiek-
tów użyteczności publicznej, placówek 
oświatowych i wychowawczych; infra-
struktury w ochronie środowiska; pro-
jekty aktywizacji młodzieży i dzieci; pro-
jekty realizowane we współpracy z Lo-
kalną Grupą Działania; realizację fundu-
szu sołeckiego; współpracę z organiza-
cjami społecznymi; zrealizowane pro-
jekty w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańców; organizowa-
nych wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych; inne osiągnięcia dotyczące jako-
ści życia w gminie.
         Źródło U.G.

W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE 
WÓJTÓW W KRAJU!

Wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior znalazł się wśród 10 najlepszych wójtów  w Polsce. To wielkie wyróż-
nienie przyznane zostało za całokształt prac na rzecz gminy.

Program:
 

Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Skrzyszowie wypłacił w ramach progra-
mu Rodzina 500  plus świadczenia wy-
chowawcze na łączną kwotę 2.185.000 
zł. Do GOPS wpłynęło 1.159 wniosków, 
w tym 96 drogą elektroniczną. Roz-
patrzono i wydano decyzje w sprawie 
1.005 wniosków.
Dokumenty są przyjmowane w Urzędzie 
Gminy w pokoju nr 5 na parterze. Obecnie 
wpływają już tylko pojedyncze wnioski.
Warto przypomnieć, że osoby, które zło-
żyły wnioski do dnia 1 lipca 2016 r.  miały 
wyrównane świadczenia od dnia 1 kwiet-
nia 2016 roku. Po tym terminie świadcze-
nia będą wypłacane na bieżąco począwszy 
od miesiąca złożenia wniosku.

Maria Kowalska
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Inwestycje
Powstają drogi 

i chodniki 
Pierwsze półrocze upłynęło w gminie 
Skrzyszów pod znakiem kolejnych in-
westycji. Tradycyjnie realizowane były  
w każdym sołectwie. 

W Pogórskiej Woli największą inwesty-
cją jest  przebudowa drogi gminnej Pogórz  
o długości 1560 m. Koszt trwających i bar-
dzo potrzebnych prac dla mieszkańców wy-
nosi 1,582 mln złotych. 787 tysięcy na ten cel 
otrzymano z  Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Inwestycja obejmuje przebudo-
wę drogi na odcinkach od km 0+840 - 1+105 
oraz 2+310 - 2+400, rozbudowę drogi na 
odcinku od km 1+105 - 2+310, remont na-
wierzchni istniejących zjazdów oraz budowę 
nowych zjazdów, przebudowę i budowę sys-
temu odwodnienia, tj.: przebudowę rowów 
otwartych, budowę odcinka kolektora desz-
czowego wraz z wpustami deszczowymi, 
budowę i przebudowę przepustów, budowę 
korytek betonowych, przebudowę sieci elek-
troenergetycznej oraz teletechnicznej. W tej 
miejscowości poprawi się też stan infrastruk-
tury sanitarnej. Wszystko za sprawą trwają-
cej budowy przyłączy wodociągowych i ka-
nalizacyjnych w przysiółku Pogórz. Inwesty-

cja kosztuje 284 tysięcy złotych. 
W tej miejscowości realizowana jest też roz-
budowa sieci wodociągowej z przyłączami. 
Ta inwestycja połączona jest z przebudową 

sieci kanaliza-
cyjnej w Skrzy-
szowie. Na ten 
cel przekaza-
no 630 tysięcy 
złotych. W Po-
górskiej Woli 
w planach jest 
też rozbudo-
wa sieci ka-
nal izac yjnej  
w przysiółku 
Poskle oraz za-
gospodarowa-
nie przestrzeni 
obok Ośrodka 
Zdrowia.

Bezpieczeństwo poprawi się w Szyn-
wałdzie. Przyczyniła się  do tego  bu-
dowa chodnika wraz z odwodnieniem 
do skrętu w kierunku Pilzna stanowią-
ca trzeci etap opracowanego projek-
tu budowlanego. Koszt prac wyniósł  
119 tys. złotych, wybudowano pra-
wie 200 m. Dzięki temu brakujący od-
cinek chodnika wzdłuż drogi powia-
towej pomiędzy Skrzyszowem i Szyn-
wałdem został uzupełniony. W drugiej 
połowie roku kontynuowana będzie 
budowa ścieżki rowerowej w kierun-
ku Zalasowej. Na ukończeniu są prace 
projektowe ostatniego odcinka, któ-
ry w całości zakończy budowę ścież-
ki wzdłuż drogi powiatowej przebie-
gającej przez tą miejscowość. Budowa 
ostatniego odcinka podzielona będzie 
na 3 jednoroczne etapy, w roku 2016 
roku powstanie pierwszy odcinek koń-
czący się przy zakonie Sióstr Służebni-
czek.

Dwie inwesty-
cje realizowa-
ne są w Skrzy-
szowie. Pierw-
sza to termo-
modernizacja 
budynku wie-
lofunkc yjne -
go w części usługo-
wej i OSP. Koszt prac 
wynosi: 475,3 tys. zło-
tych. Inwestycja jest 
dofinansowana z Wo-
jewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. W zakres prac wchodzi: wymiana po-
krycia dachu, ocieplenie ścian i cokołu wraz  
z położeniem nowego tynku, częściowa wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej, prze-
budowa kotłowni wraz z wymianą pieców, 
wymiana grzejników oraz budowa odwod-
nienia wokół budynku. Drugą jest budowa 
chodnika przy drodze powiatowej nr 1357K 
od kościoła w kierunku Szynwałdu. Jej koszt 
wynosi 77 tysięcy złotych. W ramach inwe-
stycji został wybudowany odcinek chodnika 
o szerokości 2 m oraz długości 190 m. 
W Łękawicy kończy się budowa trzeciego 
etapu chodnika o długości 356 m wraz z od-
wodnieniem. Mieszkańcy będą mogli z nie-
go skorzystać na początku lipca. W budżecie 
gminnym na ten cel znalazło się 196 tys. zło-
tych. Pod koniec roku planowana jest budo-
wa kolejnego odcinka w kierunku Łękawki, 

obecnie trwają prace projektowe. 
Trzy inwestycje realizowane są w Ładnej. To 
remont remizy związany z malowaniem da-
chu, elewacji wraz z remontem sanitariatów 
obok garaży, budowa oświetlenia ulicznego 
przy drodze Księża oraz budowa odwodnie-
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Zebranych delegatów i przedstawicieli OSP 
oraz zaproszonych gości powitał dotych-
czasowy prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego druh Stanisław Żywiec. Po powita-
niu głos oddał Tomaszowi Bieniowi, który 
został wybrany na 
przewodniczące -
go Zjazdu. Protoko-
lantem Zjazdu zo-
stał druh Marian Ki-
lian. Sprawozdanie 
z działalności Zarzą-
du Oddziału Gmin-
nego przedsta-
wił sekretarz ZOSP 
RP druh Tomasz  
Bańdur.
Kolejnym punktem 
zebrania było spra-
wozdanie Przewodniczącego Gminnej Ko-
misji Rewizyjnej druha Wacława Budzika, 
który wnioskował o udzielenie Zarządo-
wi absolutorium. Absolutorium udzielono 
jednogłośnie. Sprawozdania przedstawi-
ły Komisje Zjazdowe, tj. Komisja Wyborcza, 
Komisja Mandatowa oraz Komisja Uchwał 
i Wniosków. Sprawozdania przedstawił też 
druh Jacek Włodarczyk.
W przerwie doszło do ukonstytuowania no-
wego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zło-

żonych z przedstawicieli i delegatów z jed-
nostek OSP Skrzyszów, OSP Szynwałd, OSP 
Pogórska Wola, OSP Ładna, OSP Łękawica.
W XI Zjeździe Gminnym uczestniczyli mie-
dzy innymi: Norbert Kaczmarczyk poseł na 

Sejm RP; druh Andrzej Witek wiceprezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego w Tarnowie; 
ks. Grzegorz Sroka kapelan strażaków gmi-
ny Skrzyszów i powiatu brzeskiego; Marcin 
Kiwior wójt gminy Skrzyszów; Czesław Bo-
ruch przewodniczy Rady Gminy; radni Gmi-
ny Skrzyszów w osobach - Wacław Budzik 
oraz Tomasz Bień; Stanisław Starostka soł-
tys wsi Łękawica, Mieczysław Smagacz pre-
zes koła Pszczelarzy.

Tomasz Bańdur

Informacje

XI Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych
18 czerwca w budynku Remizy OSP Łękawica odbył się XI Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej w Skrzyszowie. Zarządowi udzielono absolutorium. Wybrano też nowego prezesa GZ OSP. 

W skład  prezydium Zarządu weszli 
następujący druhowie:

Prezes – Tomasz Bańdur  
OSP Szynwałd
Wiceprezes – Piotr Młyński  
OSP Skrzyszów
Komendant Gminny – Józef Mazur 
OSP Szynwałd
Sekretarz – Krzysztof Boruch  
OSP Ładna
Skarbnik – Antoni Lazarowicz  
OSP Ładna

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Krzysztof Łakoma 
OSP Pogórska Wola
Wiceprzewodniczący – Stanisław Bar-
naś OSP Ładna
Sekretarz – Łukasz Jachym  
OSP Łękawica

Przedstawicielem do Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego w Tarnowie został druh 
Tomasz Bańdur, natomiast delegatami 
na Zjazd  Powiatowy zostali druhowie 
Mariusz Pyzdek i Józef Mazur.
      

nia drogi nr 413 – etap II. Prace kosztują 
150 tys. zł. Na pierwsze zadanie uzyskano 
dofinansowanie z programu Małopolskie 
Remizy w wysokości 20.943 zł. 
W całej gminie realizowane są zadania: 
dostawy wyrobów betonowych i kruszy-
wa na budowę i modernizację dróg dojaz-
dowych w gminie Skrzyszów.  Na ten cel 
zaplanowano 222.385 zł, z czego 59.680 zł 
uzyskano  z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.
Ponadto z  myślą o mieszkańcach został 
przebudowany parter Urzędu Gminy. Od 
czerwca  kasa oraz dziennik podawczy 
znajdują się na parterze urzędu.
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Informacje
Światowe Dni Młodzieży 

Kraków 2016

Ostatnio dużo mówi się  
o tym wielkim wydarzeniu. 
Wizyta setek tysięcy ludzi z 
całego świata coraz bliżej, 
a Polacy są znani ze swojej 
gościnności. Być może dla-

tego do królewskiego mia-
sta wybiera się około dwóch mln pielgrzymów. Światowe Dni 
Młodzieży zostały zapoczątkowane w 1985 roku z inicjatywy 
Św. Jana Pawła II. To pierwsze międzynarodowe wydarzenie 
miało miejsce we Włoszech i ściągnęło do Rzymu ponad 300 
tys. wiernych. 

W tym roku ŚDM odbędą się już po raz czternasty. Rozpocznie-
my je „tygodniem misyjnym”, który będzie trwał od 20 do 25 lip-
ca. Wraz z dniem pożegnania przybyszów, wyjadą oni do Krako-
wa, by tam celebrować m.in. przyjazd gościa specjalnego. Bo-
wiem już 28 lipca do Krakowa przybędzie papież Franciszek. Przy-
byli pielgrzymi będą mieli okazję modlić się razem z Ojcem Świę-
tym na czuwaniu w sobotni wieczór. Wydarzenia Centralne ofi-
cjalnie kończą się tzw. „Mszą Posłania”, na której papież błogosła-
wi wszystkich zgromadzonych na drogę powrotną do domów. 
Wydarzenie to można śmiało nazwać jednym z największych na 
świecie pod względem „zasięgu oddziaływania” oraz liczby lud-
ności - zwłaszcza młodzieży. To wprost idealna okazja, by poczuć 
siłę modlitwy milionów ludzi na własnej skórze. Jest to również 
niepowtarzalny moment dla nas - Polaków, by spotkać się twa-
rzą w twarz z głową Kościoła. W ostatnim czasie w naszej diecezji 
organizowane były spotkania młodzieży przygotowujące nas do 
owocnego przeżycia ŚDM. Tarnów został nazwany „Synajem”. Były 
one organizowane już pięć razy - jak do tej pory. 
Pamiętajmy o tym, iż Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 to 
najprawdopodobniej jedyna okazja do tego, by wybrać się na tak 
duży event nie musząc jechać na drugi koniec świata i nie płacąc 
kolosalnych sum związanych z wyjazdem. 

Martyna Armatys

l i p iec  2014

MUNDUROWE
ATRAKCJE

Każda z nich zaprezento-
wała specjalne stanowi-
ska, na których były sprzę-
ty, broń, ubiory używane 
przez komandosów, poli-
cję, żandarmerię wojsko-
wą, straż graniczną, czy 
jednostki państwowej  
i ochotniczych straży po-
żarnych. Dzieci miały bar-
dzo dużą frajdę również 
podczas licznych konkur-
sów. Największą atrakcją 
imprezy był pokaz akcji ra-
towniczej z udziałem he-
likoptera 3 Grupy Poszu-
kiwawczo - Ratowniczej  
z Krakowa, największego 
w Wojsku Polskim. Podczas 
startu i lądowania śmigło-

wiec ważący 10 ton, spalający na godzinę 700 l paliwa przykuwał 
uwagę obecnych. 
Organizatorami II Mundurowego Dnia Dziecka byli: Samorząd Gmi-
ny Skrzyszów, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, Zarząd Gminny 
ZOSP Skrzyszów.
Specjalne podziękowania za pomoc przy organizacji imprezy na-
leżą się firmom: Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła w Krakowie, 
Copshop, Camoshop, Mysix, ROAD SYSTEMS Jackowi Niedojadło 
S.C., Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Marii i Krzysztofowi Kowal-
skim, Mat - Mat, Hucie Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, 
firmie Insplast, Paracord Projekt, Firmie Handlowo - Usługowej AM-
BIL Krzysztofowi Magdziarczykowi, Pizzerii Łękawica - Stanisławo-
wi Starostce.

Źródło U.G.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się II Mundurowy Dzień 
Dziecka, który odbył się 4 czerwca na boisku przy Orliku w Skrzy-
szowie. W imprezie brali udział przedstawiciele dziesięciu służb 

mundurowych. 

Diety radnych często budzą kontro-
wersje. Praca radnych jest związana  
z dużą odpowiedzialnością, pracą po-
chłaniającą wiele czasu i o tym wszy-
scy powinniśmy pamiętać.
Stawki radnych są ściśle oparte na obowią-
zujących przepisach prawa, a ściślej na Usta-
wie o samorządzie gminnym. W przypadku 
gmin, które liczą do piętnastu tysięcy osób, 
maksymalna wysokość diety nie może prze-
kroczyć 1.324,85 złotych miesięcznie. Rad-
ni w każdej gminie w Polsce, mają uregulo-
waną wysokość zarobków. W naszej gminie 
otrzymują zryczałtowaną dietę. Ze względu 
na pełnione funkcje w radzie, radni otrzy-
mują zróżnicowane diety, znacznie niższe 

niż dopuszczalne. Radny nie pełniący żad-
nych dodatkowych funkcji otrzymuje dietę 
w wysokości 350 złotych miesięcznie. Prze-
wodniczący Rady otrzymuje dietę 1.200 zło-
tych miesięcznie, jego zastępcy 400 złotych 
miesięcznie. Przewodniczący stałych komi-
sji otrzymują dietę w wysokości 400 złotych 
miesięcznie, a ich zastępcy 370 złotych mie-
sięcznie. Wysokość przyznanych stawek za 
pracę potwierdza fakt, że w pełni świadomie 
i rzeczowo rozumieją swoją służbę. Bo trzeba 
zaznaczyć, że to właśnie jest służba. 
Przy okazji diet radnych rodzi się też pyta-
nie, za co dokładnie radni otrzymują pie-
niądze? To przede wszystkim rekompensa-
ta za ich czas pracy i utracone zarobki z tym 

związane w miejscu ich zatrudnienia. Trze-
ba pamiętać, że w trakcie wykonywania swo-
ich obowiązków radni z mocy prawa otrzy-
mują urlop bezpłatny. Radni nie otrzymu-
ją żadnych dodatkowych świadczeń, takich 
jak: zwrot kosztów dojazdu na zebrania, se-
sje, posiedzenia komisji czy zwrot za licznie 
wykonywane telefony. Nie da się też przeli-
czyć na złotówki poświęconego w tej służbie 
czasu. Bywają bowiem sytuacje, że radni cały 
czas muszą być „pod telefonem” lub na miej-
scu ważnych inwestycji czy toczących się 
spraw. Tego nie da się policzyć, nie mówiąc 
o życiu rodzinnym. Praca radnego to służba 
i poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności. 

Źródło U.G.

Czy to rzeczywiście dużo?
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Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie 19 
czerwca obchodził jubileusz trzydziestolecia funkcjonowania 
w obecnym budynku i jednocześnie święto patrona szkoły – Ar-
mii Krajowej. Po raz XIV odbył się też Szkolny Festyn Rodzinny. 
Święto rozpoczęło się od uroczystości patriotycznych. Był przemarsz  
Pocztów Sztandarowych, zaproszonych Gości oraz całej szkolnej spo-
łeczności na jubileuszową Mszę Świętą. Koncertowała orkiestra dęta 
z Woli Rzędzińskiej. Były wspomnienia o Patronie Szkoły, zaciągnięcie 
Warty Honorowej, Apel Poległych zgodny z ceremoniałem wojsko-
wym przeprowadzony przez przedstawicieli elitarnej jednostki woj-
skowej sił zbrojnych RP – Jednostki Wojskowej Komandosów z Lu-
blińca oraz złożenie kwiatów. Odbył się także spektakl teatralny „ Od-
waga młodych serc” przygotowany przez szkolną grupę teatralną  
„Na Chwilę”.
Część uroczystości związanej z 30. rocznicą funkcjonowania szkoły  
w obecnym budynku zainaugurowało przemówienie dyrektora szko-
ły. Wręczono pisma okolicznościowe, wystąpili zaproszeni goście: 
Stanisław Lis były dyrektor i budowniczy szkoły w Szynwałdzie, wójt 
gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior oraz sołtys Szynwałdu Maria Żywiec. 
Rozstrzygnięto  konkursy, składano wpisy do „Pamiątkowej Księgi Ju-

bileuszu”,  otwar-
to „Skwer 30-le-
cia”, odbyły się 
pokazy szkol-
nych grup ta-
necznych, wy-
stępy artystycz-
ne, prezentacje 
byłych uczniów 
„ A b s o l w e n -
ci swojej szko-
le”, zaproszo-
no przybyłych 
na „Spotkanie 
A b s o l we n tów 
Trzech Dekad”. 
Otwarte zosta-

ły wystawy: Szkol-
nych Kronik, fotografii „Szkoła w Szynwałdzie. Zatrzymane w kadrze 
…”,  „Tak było, a tak jest. Szkoła 1986. Szkoła 2016”, „Osiągnięcia minio-
nego 30-lecia”, „Nasza szkoła w liczbach”. 
Ostatnią częścią niedzielnego spotkania był XIV Szkolny Festyn Ro-
dzinny. W jego programie znalazły się: „Szkolne scenki i piosenki”, ga-
leria i aukcja prac plastycznych i technicznych uczniów klas I-VI SP 
oraz I-III gimnazjum, loteria fantowa „Dla każdego coś miłego”, salon 
„twarzowych” makijaży. Wspólną zabawę taneczną dla dzieci, pląsy, 
korowody, zabawy integracyjne oraz zabawę taneczną dla dorosłych 
otworzył polonez. Działał grill i kuchnia „Pod Chmurką”,  szkolny skle-
pik oferował słodkości, lody, napoje, a  rodzice jak co roku przygoto-
wali ciasta.

Źródło ZSPIG Szynwałd

Informacje

Święto szkoły w Szynwałdzie

Tak było, tak jest…
19 czerwca 2016 r. był  wspaniałym świętem obecnej szko-
ły, jej dorobku i osiągnięć oraz czasem wzruszeń i wspo-
mnień absolwentów, przywoływania w pamięci kolegów, 
koleżanek, nauczycieli.
Chlubą placówki są liczne osiągnięcia uczniów w konkursach 
przedmiotowych, w konkurach wiedzy, zwłaszcza historycznej, 
w konkursach tematycznych, artystycznych i sportowych na 
skalę powiatu, województwa, ogólnopolską.
Szkoła w Szynwałdzie posiada prestiżowe odznaczenia: „CIVIS 
ET PATRIA”, „SAPERE AUSO”, „Wiarygodna Szkoła”. Tutaj działają: 
Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej, szkolne zespoły 
teatralne „Na Chwilę” i „Tęcza”, zespoły tańca ludowego i nowo-
czesnego, szkolna grupa turystyczna „Tuptusie”, chór.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, do-
świadczenia z młodością. Szynwałdzka szkoła nigdy nie była je-
dynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społeczno-
ścią tworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, dyrek-
torów i wicedyrektorów, nauczycieli, którzy oddali szkole swo-
je umiejętności, entuzjazm i serce oraz pracowników admini-
stracji i obsługi. 
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Dobre wyniki, 
atrakcyjna nagroda

Znane są już wyniki egzaminów szósto-
klasistów w gminie Skrzyszów. Najle-
piej podczas sprawdzianu poradzili so-
bie uczniowie z klasy VI a Zespołu Szko-
ły Podstawowej im. Heleny Marusarzów-
ny i Gimnazjum w Pogórskiej Woli. W na-
grodę pojadą na bezpłatną wycieczkę 
do Warszawy.
Na te rezultaty na pewno wpłynęła solidna 
i systematyczna praca uczniów i nauczycieli 
oraz wsparcie rodziców i samorządu gminy. 
W miesiącach poprzedzających sprawdzian 
uczniowie uczęszczali na dodatkowe lekcje 
z matematyki, które sfinansowane zostały 
ze środków samorządu gminy. Wprowadzo-
ne zostały z myślą, o jak najlepszym przygo-
towaniu uczniów do sprawdzianu.

Sukces 
na Małopolskim Konkursie 

Humanistycznym
Czas - wielki zegarmistrz świata - to temat Małopolskiego Konkursu Humanistyczne-
go, którego uroczyste zakończenie odbyło się pierwszego kwietnia 2016 r. w Nowym 
Sączu. Podczas finału wszyscy tegoroczni laureaci, którzy zwycięsko przeszli trzyeta-
powe zmagania, otrzymali nagrody oraz zaświadczenia laureata.

W tym roku wśród laureatów wyłonionych spośród ponad 3.000 uczestników znalazły się 
dwie uczennice z gminy Skrzyszów: Wiktoria Junuszek ze Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Ładnej oraz Ewa Horbacewicz uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie.
Tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Humanistycznego daje uczennicom szereg upraw-
nień: zwolnienie z pisania sprawdzianu szóstoklasisty w części pierwszej z równoczesnym 
uzyskaniem z niego maksymalnego wyniku, celującą ocenę z języka polskiego na świadec-
twie oraz pierwszeństwo w przyjęciu do wybranego gimnazjum.

Źródło Małgorzata Rzegocka
ZSPiG w Skrzyszowie

Komunikat
Numeracja porządkowa

 nieruchomości

Urząd Gminy w Skrzyszowie przy-
pomina o obowiązku umieszcza-
nia w widocznym miejscu domów 
tabliczki z numerem i nazwą miej-
scowości. Gdy budynek położony 
jest w głębi nieruchomości, tablicz-
kę należy umieścić na ogrodzeniu. 
Ważne jest także podświetlenie nu-
meru porządkowego w  porze noc-
nej. Prawidłowe oznaczenie nieru-
chomości jest niezbędne przede 
wszystkim dla służb ratunkowych  
i porządkowych: Pogotowia Ratun-
kowego, Straży Pożarnej, Pogoto-
wia Gazowego, Pogotowia Energe-
tycznego, Policji i Poczty, które w 
ten sposób mogą szybciej zlokalizo-
wać wskazany adres.

Źródło U.G

Wyniki szóstoklasistów 
• z języka polskiego średnia gminy 
71,2% - powiatu 60,6% - województwa 
73,3%
• z matematyki średnia gminy 57,5% - 
powiatu 54,8% - województwa 58,2%
• z języka angielskiego średnia gminy 
68% - powiatu 68,5% - województwa 
73,3%
• Do egzaminu przystąpiło  147 uczniów

Wiktoria Januszek jest uczennicą klasy szóstej SP w Ładnej. Zdobyła III miejsce uzyskując 45 pkt. na 
47 możliwych. Na ten ogromny sukces szkoła w Ładnej musiała długo czekać. Wiktoria poszła w 
ślady Katarzyny Płanety, która wygrała Olimpiadę z Języka Polskiego w 1995 roku. Opiekunką na-
ukową obu uczennic była Małgorzata Rzegocka.

Sukcesem artystycznym i organizacyj-
nym okazał się koncert Ivana Komaren-
ki w Rancho Doliny Pstrąga w Machowej. 
Artysta 14 maja wystąpił podczas pikni-
ku zorganizowanego przez Radio RDN 
Małopolska i firmę TAURUS. 
Podczas koncertu można było usłyszeć bar-
dzo popularne przeboje: „Czarne oczy”, 
„Żono moja” czy „Pierwsza miłość”. Prezen-

towany też był teledysk „Tak mówił Papież”, 
którą   Ivan siedem lat temu, zaśpiewał z 
dziećmi, jako dedykację dla Świętego Jana 
Pawła II. Dzięki koncertowi zebrano środki 
na podróż grupy dzieci z Afryki do Polski na 
Światowe Dni Młodzieży,  podczas których 
razem z Ivanem wystąpią przed Papieżem 
Franciszkiem. 

Źródło U.G.

ŚPIEWALI 
I POMAGALI 
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Skąd wziął się pomysł na wzięcie udziału 
w Małopolskim Konkursie Humanistycznym?     
                   
W klasie piątej pani Jolanta Gaweł zmobi-
lizowała mnie do wzięcia udziału w etapie 
szkolnym wspomnianego konkursu. Wtedy 
jednak nie udało mi się przejść do następ-
nego etapu. W klasie szóstej moja nauczy-
cielka stwierdziła, że trzeba spróbować jesz-
cze raz. Dzięki temu zostałam laureatką. 
                                                                                                                                       
Przygotowanie do konkursu wiąże się  
z przeczytaniem dużej ilości książek. Jakie 
książki lubisz czytać?

Najbardziej lubię książki fantastyczne. Jak ja 
to mówię: „Latają tam z mieczami”. Nieste-
ty lista lektur konkursowych nie zawierała 
tego typu książek. 
                                                                                                    
Czy jest książka z wykazu lektur konkur-
sowych, która zrobiła na Tobie szczególne 
wrażenie?
                      
Szczególne wrażenie może nie, aczkolwiek 
według mnie najlepszą z tych książek była 

książka Małgorzaty Musierowicz.   
                                                                                                                            
Zwykle uczestnicy konkursu mają problem 
z dostępem do materiałów. W jaki sposób 
zdobyłaś lektury? 
                     
Zdobywaniem lektur zajmowała się głów-
nie pani Jolanta Gaweł. Ja też jej pomaga-
łam. Nawet dzwoniliśmy do bibliotek poza 
gminą, żeby znaleźć niektóre książki. Osta-
tecznie zdobyliśmy wszystkie. W wykazie 
pozycji, z którymi należało się zapoznać, 
znajdowały się również filmy. One też były 
praktycznie niedostępne.  Obejrzenie ich 
zajęło mi dużo czasu.

Kto pomógł Ci w przygotowaniu do konkursu? 
                                                                                                             
W przygotowaniu do konkursu pomagała 
mi w zasadzie cała rodzina i koledzy. Moty-
wowano mnie na różne sposoby. Dużo pra-
cy było nie tylko mojej, ale również tych 
osób.
     
Który etap był dla Ciebie najtrudniejszy - 
szkolny, rejonowy czy wojewódzki?

                                           
Chyba najtrudniejszy był etap szkolny. Po 
udziale w tym konkursie w klasie piątej mia-
łam pewne obawy. Zdecydowanie etap 
szkolny wydał mi się najtrudniejszy.

Jak długo przygotowywałaś się do konkursu?
                                                                                                         
Właściwie to od początku roku. W czasie wa-
kacji szukałam książek i usiłowałam je zdo-
bywać. Dziwna sprawa, ale nie zdobyłam 
wtedy żadnej.
                                                                                             
Czy miałaś konkretny sposób na naukę? 
                                                                                                                       
Myślę, że nie. Czytałam książki, kiedy mia-
łam czas, a nie miałam go wiele. Zapozna-
wałam się ze wszystkimi materiałami, które 
otrzymywałam.

Jaka była Twoja reakcja, gdy dowiedziałaś 
się, że zostałaś laureatką? 
                                                          
Przede wszystkim cieszyłam się, że zwolnią 
mnie z testu z matematyki po szóstej klasie. 
To mnie bardzo zmotywowało.            
                                                                            
Co dało Ci uczestnictwo w konkursie? 
                                                                                                                            
Myślę, że na pewno wiedzę i poznanie  
Nowego Sącza, innych szkół, osób.
                                                                  
Czy masz zamiar wziąć udział w konkursie, 
gdy będziesz gimnazjalistką? 
                                                          
Myślę, że tak.
                                                                                                                                                                     
Czy wiążesz swoją przyszłość z naukami hu-
manistycznymi?
                                                                                         
Nie mam na razie pojęcia, z czym wiązać 
swoją przyszłość. Mam różne plany. Jedne 
wykluczają drugie, więc jeszcze nie wiem.
.                                             
Jakie masz jeszcze zainteresowania?  
                             
Interesuję się teatrem i światem zwierząt. 

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych 
sukcesów.

 Z Ewą Horbacewicz – laureatką Małopol-
skiego Konkursu Humanistycznego

rozmawiały uczennice klasy I A 
realizujące innowację humanistyczną.

Rozmowa z Ewą Horbacewicz, laureatką 
Małopolskiego Konkursu Humanistycznego

Warto wykorzystać szansę!
Ewa Horbacewicz to uczennica klasy VI b w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie. Nasza 
koleżanka zgodziła się na rozmowę na temat swojego udziału w Małopolskim Konkursie Humanistycznym dla uczniów szkół pod-
stawowych, którego została laureatką. 
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Skąd wziął się pomysł na utworzenie studia?
Dawniej osobiście nagrywałem płyty i zawsze miałem problem  
z dojazdem do studia i związanymi z tym kosztami, a także z zakwa-
terowaniem już na miejscu. Stwierdziłem więc, że warto byłoby za-
inwestować w takie studio, ponieważ w regionie mało jest miejsc, 
w których można nagrywać płyty w dobrej jakości. Chciałem więc 
w pewien sposób wypełnić tę lukę.
Jakie warunki do nagrywania oferuje „Raven Studio”?
Powierzchnia live-roomu (Studio A) to 130 metrów kwadratowych, 
posiada regulowany czas pogłosu oraz zmienną charakterystykę 
brzmienia. Dzięki tak dużej powierzchni i kubaturze możemy na-
grywać zespoły na „setkę”. W takiej sytuacji cały zespół gromadzi się 
w pomieszczeniu i nagrywamy zespół na żywo w jakości studyjnej. 
Nasze studio posiada ponadto dwa mniejsze pomieszczenia nagra-
niowe (Studio B i C), a każde z nich ma inne zastosowania i wła-
ściwości. Reżyserka, której powierzchnia to 30 metrów kwadrato-
wych, wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt nagraniowy 
znanych producentów, jak i starsze, sprawdzone i cenione na całym 
świecie urządzenia.

Prowadzenie takiego studia jest opłacalne?
Myślę, że tak, chociaż uważam, że jest to trochę taka skarbonka, 
bo cały czas wymaga tego, aby inwestować w nowy sprzęt, np. mi-
krofon czy odsłuchy. Prowadzenie takiego studia wymaga również 
dużo pracy, bo trzeba zadbać o wszystko od strony organizacyjnej. 
Naszym klientom oferujemy również możliwość noclegu w poko-
jach hotelowych, co również wymaga szczególnej uwagi.
Czy są osoby, które na stałe pracują w studiu?
Bardziej odbywa się to na tej zasadzie, że współpracujemy z reali-
zatorami, którzy przyjeżdżają w razie potrzeby. Kiedy pojawia się 
zespół, wtedy dzwonię do realizatora i pytam, czy może w danym 
dniu przyjechać. Zdarzają się również takie sytuacje, że zespół przy-
jeżdża ze swoim realizatorem. Myślę, że jest to korzystne rozwiąza-
nie, ponieważ  jeżeli ten realizator jeździ z zespołem na koncerty, to 
zazwyczaj bardzo dobrze zna jego potrzeby.

Jak często przyjeżdżają tutaj zespoły?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale są takie 
szczególne okresy, kiedy artyści wydają płyty. Zazwyczaj płyty są 
nagrywane wiosną oraz latem, tak, aby mogły zostać wydane na je-
sień oraz w czasie bożonarodzeniowym. Niektóre zespoły nagrywa-
ją płyty, które są wydawane dopiero po roku.
Jakie znane zespoły nagrywały tutaj swoje płyty?
Z tych bardziej znanych muzyków mogę wymienić Anię Wyszkoni, 
Macieja Balcara – obecnego wokalistę zespołu „Dżem”, Roberta Ka-
sprzyckiego, zespół Roman Kostrzewski KAT, a także wiele zespo-
łów, które są mało znane w Polsce, ale popularne za granicą. Pojawi-
ły się tutaj także tarnowskie zespoły „Sayes”, „Personel”, chór Gos.pl, 
„Anvision”, „Acoustics Acrobats” czy „Przystanek Mrówkowiec”.
Ile czasu potrzeba na nagranie jednej płyty?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Czasami przyjeżdża zespół, 
który chce nagrać jedną piosenkę. Zazwyczaj mówię wtedy, że zu-
pełnie się to nie opłaca, ponieważ czas potrzebny na przygotowa-
nie wszystkiego to jedna czwarta czasu spędzonego w studiu przy 
nagraniu jednej piosenki. Zawsze mówię wtedy, że warto się zasta-
nowić nad nagraniem np. trzech piosenek, bo będzie to korzyst-
niejsze dla zespołu. Trudno dokładnie określić czas potrzebny do 
nagrania płyty. Wiele zależy od zespołu - jeśli jest dobrze przygoto-
wany, to może nagrać płytę w dwa, trzy dni, a jeśli gorzej to może 
zająć to nawet dwa lub trzy tygodnie lub nawet miesiąc, jeśli w trak-
cie zmienia się koncepcja brzmienia lub zespół nie do końca jest 
zdecydowany, co do tego, co chce nagrać.
Jakie gatunki muzyczne mogą być nagrywane w tym studiu?
Myślę, że właściwie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o gatunki mu-
zyczne. Mogą tutaj nagrywać zarówno orkiestry, jak i chóry czy ze-
społy rockowe, metalowe lub jazzowe. Nagrywaliśmy też wokali-
stów hip-hopowych.
Jak widzisz przyszłość tego studia?
Ciężko powiedzieć, ale myślę że będziemy się dalej rozwijać i inwe-
stować w nowy sprzęt, bo tylko to pozwoli realizować lepsze pro-
dukcje i przyciągnie więcej dobrych zespołów. Serdecznie zapra-
szam wszystkie zespoły i wokalistów, również tych mniej profesjo-
nalnych, ponieważ nagrania w takim studio jak nasze pozwoli nie 
tylko zarejestrować dźwięk w wysokiej jakości, ale dzięki profesjo-
nalnej pomocy realizatorów każdy muzyk będzie mógł zweryfiko-
wać i podnieść swoje umiejętności. W kwestii doświadczenia mówi 
się, że dla zespołu zagranie jednego koncertu to jak zagranie dzie-
sięciu prób, myślę że podobnie można powiedzieć o nagraniach  
w studio.

Rozmawiała Weronika Siemek

Pasja: muzyka
Zapewne niewiele osób wie o tym, że w Skrzyszowie w pobliżu 
legendarnego lasu Kruk znajduje się studio nagrań dźwięko-
wych „Raven”. Studio zostało założone we wrześniu 2011 roku 
i stanowi jedno z najlepiej wyposażonych obiektów tego typu 
w Polsce. Do „Raven studio” przyjeżdżają wokaliści i zespoły  
z całej Polski, by w profesjonalnych warunkach nagrywać swo-
je płyty. O pasji do muzyki i o tym, jak doszło do powstania stu-
dia rozmawiamy z Mateuszem Mądelem.
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Kalejdoskop zdarzeń

Ekologiczni 
przedszkolacy 

W ramach trwającego VIII Europejskiego Tygodnia Sportu 
Urząd Gminy w Skrzyszowie zorganizował rozgrywki spor-
towo-ekologiczne dla przedszkolaków. Podczas nich przy-
pomniano dzieciom o prawidłowej segregacji i konieczno-
ści dbania o środowisko.  Zajęcia ekologiczne zorganizowa-
no w przedszkolach w  Szynwałdzie publicznym i niepublicz-
nym, Łękawicy, Pogórskiej Woli, Ładnej i Skrzyszowie. Łącz-
nie w akcji wzięło udział 360  przedszkolaków. Dla każdego 
nie zabrakło dyplomów i upominków ufundowanych przez 
wójta gminy Skrzyszów. 

Rodzice dzieciom 
w Teatrzyku Rzepka

Z okazji Dnia Dziecka rodzice z Przedszkola w Pogórskiej Woli przygotowali dla wszystkich 
dzieci  muzyczno-teatralną niespodziankę. Było nią przedstawienie utworu Juliana Tuwi-
ma ,,Rzepka”, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki Jadwigi Pietraszewskiej. Rodzice, 
którzy wzięli udział w inscenizacji znanego wszystkim utworu wykazali się wielkimi zdol-
nościami aktorskimi. 
Występujący rodzice doskonale wcielili się w swoje role przedstawiając charakter postaci 
poprzez gest, mimikę, ruch i oczywiście urzekające kostiumy. Wykazali się wielką odwagą  
i pomysłowością w naśladowaniu odgłosów i gestów odgrywanej postaci, a także w dobo-
rze kostiumu. Nasi aktorzy bardzo rozbawili dziecięcą publiczność, szczególnie  właściwie 
dobraną muzyką do danej postaci, odgrywaną rolą, jak również tym, że dzieci mogły się 
włączać do zabawy poprzez taniec oraz śpiewanie znanych melodii i przebojów. Rodzicom 
bardzo zależało, aby przygotowana w Dniu Dziecka niespodzianka dla ich dzieci się udała. 
Miła i wesoła atmosfera, burzliwe oklaski i skacząca publiczność dzieci były dowodem na 
to, że rodzice spełnili ich oczekiwania. 
Dziękujemy naszym Aktorom – Kochanym Rodzicom, którzy skorzystali z zaproszenia do 
udziału w teatrze i poświęcili swój czas na przygotowanie przedstawienia dla dzieci. Cze-
kamy na dalsze pomysły i nowe teatrzyki, a także włączanie się innych rodziców do współ-
pracy z przedszkolem.
                                                                                                                                                 Urszula Garstka

NASZ TEATR - 
WARSZTATY 
TEATRALNE

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie zaprasza do udziału  
w warsztatach teatralnych w ramach 
projektu „Nasz Teatr – warsztaty te-
atralne dla młodzieży”. Warsztaty są 
przeznaczone dla młodzieży z gminy 
Skrzyszów w wieku 13-16 lat. 

Ich celem jest realizacja pasji i zaintere-
sowań, rozwijanie talentów, zdobywanie 
różnych doświadczeń teatralnych, kształ-
towanie i rozwijanie osobowości, podno-
szenie samooceny. Czas trwania: od 13 lip-
ca do 31 sierpnia – raz w tygodniu dwie 
godziny zegarowe,  od 1 września do 20 
grudnia – dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny.  Zajęcia poprowadzi instruktor 
teatralny- Arkadiusz Boryczka.
Projekt  współfinansowany jest przez Fun-
dację Banku Zachodniego WBK- Gru-
pa Santander w ramach programu „Bank  
Ambitnej Młodzieży”
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Z Ekologią na Ty 
Szkoły z gminy Skrzyszów uczestniczyły w akcji edukacyjnej. 
Dzięki temu mogły w praktyczny sposób włączyć się w działa-
nia chroniące środowisko. 

Młodzież podjęła szereg działań, wśród których wymienić moż-
na: zbiórkę zużytych baterii, płyt CD/DVD, plastikowych nakrętek, 
udział w akcji „Sprzątanie Świata”, obchodach „Dnia Ziemi”, uczest-
nictwo w konkursach ekologicznych, udział w projektach, akcjach 
i kampaniach promujących ekologię, wyjazdy na wycieczki kra-
joznawcze, prowadzenie kącików i tablic przyrodniczych, udział  
w spotkaniach i  konferencjach o tematyce ekologicznej, wykony-
wanie prac plastycznych na temat ochrony środowiska. 
Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w akcji otrzymali dyplomy  
i nagrody ufundowane przez wójta gminy Skrzyszów. 

Źródło U.G.

Zagadnienia realizowane podczas tych 
lekcji znacznie wykraczały poza podsta-
wę programową matematyki i informatyki. 
Ich podsumowaniem była dwudniowa se-
sja naukowa zorganizowana przez uczniów  
z innowacji matematyczno-informatycznej 
oraz ich opiekunów: Renatę Łyskawę (zaję-
cia z matematyki) i Jarosława Horbacewicza 
(zajęcia z informatyki).
W pierwszym dniu sesji, 24 maja, gościem 
honorowym był wójt gminy Skrzyszów – 
Marcin Kiwior. Wójt wystąpił w dwóch ro-
lach: gospodarza gminy oraz wykładowcy. 
Dla uczniów przeprowadził wykład pt. „Za-
stosowania arkusza kalkulacyjnego w za-
rządzaniu gminą”. Omówił zasady finanso-
wania samorządu terytorialnego z budżetu 
państwa i przedstawił dość skomplikowane 
wzory stosowane w obliczeniach funduszy 
gminy. Następnie w bardzo jasny sposób 
pokazał, jak takie wzory rozpisać na formu-

ły w arkuszu kalkulacyjnym. Marcin Kiwior 
zachęcił uczniów do systematycznej nauki  
i poznawania coraz to nowszych technolo-
gii. W drugim dniu sesji w roli wykładow-
ców wystąpili uczniowie prezentując nastę-
pujące tematy:
Fraktale - Agnieszka Garbacz i Gabriela 
Krawczyk.
Trójkąty, dywany i piramida Sierpińskiego - 
Mikołaj Podkowa i Szymon Żurowski.
Rysunki 3D - Justyna Brzozowska i Emilia 
Czuba.
Leonardo da Vinci i jego wynalazki -  
Filip Sutkowski i Dominik Budzik.
Wstęga Mobiusa - Jowita Jakubowska  
i Mateusz Bałut.
Młyn arytmetyczny - Dawid Kos i Kacper 
Onak
Wszystkie projekty zostały bardzo dokład-
nie przygotowane pod względem meryto-
rycznym i technicznym. Nie zabrakło kon-

kretnych informacji, przykładów oraz zdjęć 
i animacji. W obu dniach sesję poprowadzi-
li: Mikołaj Podkowa oraz Justyna Brzozow-
ska z Agnieszką Garbacz. Młodym naukow-
com gratulujemy pomysłów i odwagi w wy-
stąpieniach przed publicznością. 
Organizatorzy sesji dziękując wójtowi  
Kiwiorowi za przygotowanie wykładu oraz 
wsparcie w nowoczesnych działaniach edu-
kacyjnych i dostrzeganie potrzeby inwesto-
wania we wszechstronny rozwój młodzieży, 
jednocześnie zapraszają wszystkich za rok.

R.Ł.

Od września uczniowie klas pierwszych gimnazjum mogą uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach z matematyki oraz informatyki realizowanych w ramach innowacji matema-
tyczno - informatycznej. Uruchomienie zajęć było możliwe dzięki wsparciu wójta gmi-
ny Skrzyszów Marcina Kiwiora.

I naukowa sesja 
matematyczno-informatyczna
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Z okazji Dnia Dziecka strażacy z OSP  
w Ładnej oraz członkinie KGW zaprosili 
naszych uczniów na teren remizy.  
Dzieci wzięły udział w pokazie sprzętu stra-
żackiego oraz akcji ratowniczej. Uczestniczy-
li w rozgrywkach ze strażakami, obejrzeli ak-
cję gaszenia pożaru, a także mieli możliwość 
przejechania się wozem strażackim. Orga-
nizatorzy przygotowali dla dzieci grillowa-
ne kiełbaski, słodycze i napoje. W spotkaniu 
uczestniczyła również sekretarz gminy Cecy-
lia Andrusiewicz, sołtys wsi Ładna Stanisław 
Barnaś, dyrektor Maria Łakoma, ksiądz pro-
boszcz Wojciech Jurkowski oraz nauczyciele. 

Anna Makowiec

Dzień Dziecka z OSP Ładna

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie piąte-
go kwietnia został zorganizowany Dzień Otwarty dla przedszkolaków. 
Uczestniczyły w nim dzieci 5-letnie, 6-letnie i 7-letnie, które zostały po-
dzielone na cztery grupy. 
Przedszkolaków oraz nauczycieli powitała wicedyrektor Małgorzata Mróz. Na-
stępnie dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej Małgorzatę Mróz i Paulinę Obrzut, nauczyciela języ-
ka angielskiego Beatę Stelmach oraz nauczyciela wychowania fizycznego Ritę 
Pasiecznik. Dla uatrakcyjnienia zajęć  nauczyciele wykorzystali różne pomoce 
dydaktyczne.
Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach dydaktycznych, komputerowych, pla-
stycznych, tanecznych i ruchowych, które odbywały się w sali językowej, gdzie 
dzieci korzystały z tablicy interaktywnej i słuchawek, w sali gimnastycznej, sali 
edukacji wczesnoszkolnej z tablicą interaktywną i w pracowni komputerowej. 
Za czynny udział w pracy i zabawie dzieci otrzymały słodki i zdrowy poczęstu-
nek. Przyszli pierwszoklasiści wykazywali duże zainteresowanie i zadowolenie 
z pobytu w szkole. 

Źródło ZSPiG w Skrzyszowie
   

Dzień otwarty 
dla przedszkolaków

Zgodnie z tradycją, 25 maja w Placówce 
w Pogórskiej Woli uroczyście świętowa-
no Dzień Matki. 

- Z tej okazji wystawiliśmy teatrzyk kukieł-
kowy pt. „Król Lul”. Następnie dzieci złożyły 
życzenia swoim mamom i wręczyły przygo-
towane przez siebie prezenty, figurki kota  
z masy papierowej. Po oficjalnych uroczy-
stościach nastąpiła słodka chwila, czyli po-
częstunek w formie ciasta upieczonego 
wcześniej przez dzieci na zajęciach. Dzień 
ten, w naszej placówce jest nie tylko oka-
zją do wyrażenia przez dzieci wdzięczności 
i miłości swoim mamom, ale również dniem 
wspólnego spędzenia czasu dziecka z ro-
dzicem w placówce – mówi Iwona Budzik

IB

Święto Mam
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W Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Ładnej 10 maja 
odbył się III Gminny Konkurs Mate-
matyczny dla uczniów szkół pod-
stawowych, zorganizowany przez 
nauczyciela matematyki Annę Ma-
kowiec. Wzięło w nim udział 18 
uczniów ze szkół gminy Skrzyszów.

Konkurs otworzył wójt gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior, który sprawował 
honorowy patronat, a następnie dy-
rektor Maria Łakoma powitała przyby-
łych uczniów oraz ich opiekunów - na-
uczycieli matematyki, którzy przygoto-
wywali uczniów do zmagań matema-
tycznych.
Następnie uczniowie przystąpili do 
rozwiązywania zadań w trzech katego-
riach - klas IV, klas V i klas VI. Zestawy 
testowe zawierały niebanalne zadania, 
w których oprócz znajomości matema-
tyki liczyło się logiczne myślenie. Póź-
niej uczestnicy udali się na poczęstu-
nek, natomiast nauczyciele sprawdzali 
poprawność wykonania zadań. 
Po ogłoszeniu wyników nastąpiło uro-
czyste wręczenie dyplomów, podzię-
kowań i nagród, których sponsorami 
byli: firma Zeto, Infonet, A. Makowiec 
i dyrektor Maria Łakoma. Gratulujemy 
zwycięzcom i zapraszamy do udziału 
w konkursie za rok!

Wyniki konkursu:

KATEGORIA KLAS VI
I miejsce: Kamil Jop - SP Szynwałd
I miejsce: Konrad Armatys - 
SP Łękawica
II miejsce: Wiktoria Januszek- SP Ładna
III miejsce: Kosma Soprych - SP Pogór-
ska Wola

KATEGORIA KLAS V
I miejsce: Kacper Siedlik - SP nr 1  
Skrzyszów
II miejsce: Dawid Łabądź - SP Łękawica
III miejsce: Sebastian Wątroba - 
SP Szynwałd

KATEGORIA KLAS IV
I miejsce: Oliwia Sarad - SP nr 2 
Skrzyszów
II miejsce: Szymon Łądkiewicz - 
SP nr 1 Skrzyszów
III miejsce: Mateusz Paszyński - 
SP Pogórska Wola

Anna Makowiec

III Gminny 
Konkurs 

Matematyczny 

W tym roku szkolnym młodzi twórcy zmie-
rzyli się z produkcją filmu pt. „The travel of 
my life”. Jakość filmów była bardzo wysoka, 
dlatego jury, w skład którego wchodzili na-
uczyciele języka angielskiego Anna Dereń 
i Katarzyna Onak-Rempała oraz nauczy-
ciel plastyki Klaudia Reiskittel miało bardzo 
trudny orzech do zgryzienia. Wyborów do-
konano następujących:

W kategorii Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skrzyszowie – 
Kinga Zyguła i Kewin Salawa
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum w Szynwałdzie – Kornelia Nowak i Na-
talia Ruścińska
Szkoła Podstawowa w Łękawicy – Julia Bu-
dzik i Justyna Ciurej

W kategorii Gimnazjum:

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum w Skrzyszowie – Natalia Wojtal i Ju-
styna Brzozowska
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum w Skrzyszowie – Hubert Buś i Mate-
usz Adamski

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Pogórskiej Woli – Agnieszka Partyka  
i Izabela Kozioł

Organizatorzy: 

Monika Brożek, Urszula Hajduk-Budzik, Ga-
lia Kuta i Beata Stelmach, dziękują wszyst-
kim uczestniczącym przy produkcjach fil-
mowych, tj. rodzicom, uczniom i nauczy-
cielom, a młodym filmowcom gratulują  
i zapraszają za rok.

Linki do nagrodzonych filmów:

Szkoła Podstawowa:
https://youtu.be/3iXG9huFKzM
https://youtu.be/_bT2mfDgkAE
https://youtu.be/cNXawAo8wzI

Gimnazjum:
https://youtu.be/SqB008TtIKQ
https://youtu.be/31a75BcWdTw
https://youtu.be/IpNzqg43Nc8

Źródło Zespół Szkoły Podstawowej nr 1  
i Gimnazjum w Skrzyszowie

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, 3 czerwca odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Filmowy w Języku Angielskim. Przystąpiło do niego dwanaście 
zespołów w kategorii Szkoły Podstawowej i dziewięć filmów w kategorii Gimnazjum. 

Konkurs filmów 
w języku angielskim
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Letnie atrakcje 
w Pracowni 

Orange

Letnia oferta Pracowni Orange w Łękawicy skie-
rowana jest do młodych mieszkańców naszej 
gminy. Fundusze na realizację różnorodnych 
warsztatów i rozgrywek pozyskała grupa niefor-
malna Pracownia Orange we współpracy z Babio-
górskim Stowarzyszeniem Zielona Linia. 

Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Tu rodzą się 
nasze pasje” odbyły się już w maju. Przedszkolaki  
z Przedszkola Publicznego w Łękawicy zostały za-
proszone do Biblioteki Publicznej, w której mieści się 
Pracownia Orange, na spotkanie „Przedszkolaki przy-
jaciółmi książek”. Zajęcia miały na celu rozbudzenie 
zainteresowania książką poprzez zabawę. 

Kolejną propozycją były warsztaty „Blog czasów na-
szych rodziców - jego wysokość pamiętnik”. Uczest-
nicy zajęć własnoręcznie wykonali piękne pamiętni-
ki, które skryją w swym wnętrzu niejedną, wakacyj-
ną przygodę. 

Kolejną propozycją był „Bajkowy i kolorowy Dzień 
Dziecka”. Spotkanie, które prowadziły dwa wesołe 
klauny obfitowało w różnorodne atrakcje, m.in. za-
jęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy z chustą anima-
cyjną i kolorowymi balonami czy malowanie twarzy. 
Wśród różnorodnych propozycji nie mogło zabrak-
nąć szkolenia z zakresu pierwszej pomocy pt. „Nie 
bój się pomagać”. Szkolenie prowadzili druhowie  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy. 

Na dzieci i młodzież czekają jeszcze liczne atrakcje. 
W czasie wakacji realizowane będą dalsze warsztaty, 
tj.: „Zwierzaki na kolorowych talerzykach”, „Warsztaty 
kuglarskie”, „Dekorowanie ozdób z masy solnej meto-
da decoupage”, cykl „Wakacje ze smokami” czy „Fan-
tazyjna biżuteria z kolorowego makaronu”.  

Projekt pn. „Tu rodzą się nasze pasje” jest dofinanso-
wany w ramach konkursu grantowego ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

Agnieszka Szczupak

W Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbyła się uroczystość poświę-
cona Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczystość była okazją do spotka-
nia bibliotekarzy i czytelników z bibliotek gminy Skrzyszów. 
Wieczór rozpoczął się spotkaniem autorskim z Bogną Wernichowską, 
krakowską pisarką i dziennikarką, autorką 23 książek popularnonauko-
wych z dziedziny historii, obyczajów i tradycji. Wieczór uświetnił kon-
cert zespołu „Moja szkatułka” w składzie: Arkadiusz Boryczka, Joanna 
Giemzowska-Pilch, Adam Tadla, Sylwester Malinowski i Oskar Hudyka. 
Muzycy zaprezentowali  piosenki Marka Grechuty w nowej, autorskiej 
aranżacji.

Witaj Majowa Jutrzenko
Podniośle i uroczyście świętowano w Gminie Skrzyszów 225. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Matki Bożej Królowej Polski.  
Obchody zorganizowano w Łękawicy.

Rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji ojczyzny koncelebrowanej przez księ-
ży proboszczów z parafii gminy Skrzyszów. Po nabożeństwie na placu przed 
przedszkolem odbyła się dalsza część uroczystości. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił gospodarz gminy Skrzyszów, zaprezentowano program arty-
styczny, można było wysłuchać melodii patriotycznych w wykonaniu Orkiestry 
Dętej z Woli Rzędzińskiej. Wystąpiła również kapela Zalasowianie z Zalasowej.

Źródło U.G.

Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek
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Zlot
Motocykli

Około dwustu motocyklistów m.in. z Polski, Anglii, Ukrainy oraz 
Czech wzięło udział w Międzynarodowym Zlocie Motocykli, jaki 
odbył się w Skrzyszowie w dniach 24-26 czerwca.

Organizatorem jubileuszowego X Zlotu była Tarnowska Konfederacja 
Motocyklistów WATAHA. Wśród atrakcji zlotu były między innymi bie-
siada przy ognisku, wycieczki po terenie gminy, koncerty, a także pa-
rady motocyklistów.

Niezwykle 
udana zabawa 

Zgodnie z tradycją 22 maja na boisku Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie odbył się pełen 
atrakcji Festyn Rodzinny. 

Najmłodsi skorzystali z placu zabaw i przejażdżek na koniach. 
Ciekawą ofertą kusiły liczne stoiska z rękodziełem artystycz-
nym. Chętnych nie brakowało do skorzystania ze smacznej  
kuchni, która serwowała pierogi plebańskie, bigos oraz ciasta. 
Festyn rozpoczął się od turnieju szachowego o  „Puchar Pro-
boszcza Parafii Skrzyszów”. Późnie zaprezentowano tańce re-
gionalne, a zespół AD DEI GLORIAM zaśpiewał m.in. hymn 
Światowych Dni Młodzieży. Wystąpiły również grupa tanecz-
na „Balans” z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum  
w Skrzyszowie oraz formacja perkusyjna DRUMBUM z Zespołu 
Szkół Muzycznych w Tarnowie. Była także ZUMBA. Dużym za-
interesowanie cieszyło się spotkanie z motocyklistami Tarnow-
skiej Konfederacji Motocyklowej „Wataha”. Wieczorem odbył 
się koncert gwiazdy wieczoru, zespołu „InoRos”, który zapre-
zentował folklor podhalański. Festyn zakończyła zabawa ta-
neczna z grupą Venus. Organizatorami tej udanej imprezy była 
Parafia Skrzyszów, Akcja Katolicka, Wójt Gminy Skrzyszów oraz 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

Źródło U.G.

Na szlaku 
polskiej 
historii

Młodzież ze szkoły w Pogórskiej Woli 
przygotowując się do 1050. roczni-
cy chrztu Polski wyjechała do Gniezna.  
To szczególne miejsce i szczególny mo-
ment w Polskiej historii. Chrzest był wy-
darzeniem, które radykalnie wpłynęło na 
losy polskiego narodu i Kościoła. 
 
Położone na siedmiu górach miasto św. Woj-
ciecha uczniowie zwiedzali wraz z nauczycie-
lami Agnieszką Przyszlak-Kubicz, Ewą Suma-
rą, Teresą Cup, ks. Romanem Górowskim oraz 
dyrektorem szkoły Reginą Kiwior. Spacer uliczkami dawnej stolicy Polski pozwolił poczuć szczególną więź z przeszłością.
Młodzi ludzie obejrzeli słynną, gotycką katedrę, zwaną Matką Polskich Katedr oraz Drzwi Gnieźnieńskie, unikalny zabytek romańskiej sztuki 
odlewniczej z ok. 1175 r.  W katedrze wzięli udział we Mszy Św. odprawionej przez ks. Romana Górowskiego. 
Wielkie wrażenie zrobił też Ostrów Lednicki, wyspa, na której znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów  
i gdzie miał odbyć się chrzest Mieszka I. Podczas wyjazdu nie mogło też zabraknąć wizyty na Polach Lednickich, miejscu ukochanym przez 
ojca Jan Górę, którego uczniowie znali z corocznych wyjazdów na Jamną. Tu przejście przez Bramę Rybę, symbolizujące drogę do Chrystu-
sa, pozwoliło poczuć niesamowitą więź z tysiącami młodych ludzi przybywających co roku na pola, by wspólną modlitwą, śpiewem i tańcem 
chwalić Pana.
Odwiedzenie tych niezwykłych miejsc, tak ważnych dla każdego Polaka, to niecodzienna lekcja historii, która, jak mówił Cyceron jest świad-
kiem czasu, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia, zwiastunką przyszłości.  

Agnieszka Przyszlak- Kubicz
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Mój kręgosłup woła 
HELP

FIT BABKI to nieformalna grupa pań z Łękawicy, która we współpracy ze Stowarzy-
szeniem - Zielony Pierścień Tarnowa pozyskała środki finansowe na realizację pro-
jektu „Mój kręgosłup woła HELP”. Zajęcia odbywały się w maju i czerwcu. 

Projekt miał na celu zaktywizowanie i zainspirowanie kobiet z gminy Skrzyszów do podjęcia 
działań na rzecz własnego zdrowia, a zwłaszcza zadbanie o najważniejszy narząd ruchu, ja-
kim jest kręgosłup. – Realizując projekt sprawiłyśmy, że kobiety zrobiły coś dla siebie, uwie-
rzyły w siebie. Dostały szanse pokazania się poza ich własnym podwórkiem, gdzie nie za-
wsze są doceniane. Panie wyszły z domów, chętnie uczestniczyły w zajęciach i szybko zaob-
serwowały pozytywny wpływ ćwiczeń na ich organizm – podkreśla liderka grupy.
- Na pierwszych zajęciach zaobserwowałam, że część pań waha się, słyszałam „ja nie dam 
rady, ja tu nie pasuję….”. Z doświadczenia wiem, że panie często się krępują, ale nie pozwo-
liłam im się zniechęcić. Dodawałam sił i odwagi, co pozwoliło im uwierzyć we własne możli-
wości – podkreśla Agnieszka Piątek, która prowadziła zajęcia. 
Ledwie projekt „Twój kręgosłup woła HELP” zakończył się, a panie już mają kolejny pomysł 
na ciekawą inicjatywę obywatelską, która zintegruje mieszkańców. Póki co nie chcą zdradzić 
pomysłu, ale jak podkreślają: „będzie się działo”. 

Fakty:

• Projekt uzyskał aprobatę Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki środkom FIO udało się 
zakupić sprzęt wykorzystywany podczas zajęć, czyli piłki i taśmy rehabilitacyjne.

• Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę 4.285 zł, z tego dotacja wyniosła 3.555 zł, 
wkład własny finansowy 180 zł, a niefinansowy 550 zł (wolontariat). Dotacja stanowiła nie-
mal 83% całości budżetu projektu.

• Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z Programu Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich oraz Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzysze-
nia Zielona Linia. 

K

Kalejdoskop zdarzeń

Rozwiązanie 
foto - zagadki

Przedstawiona w ostatnim numerze Echa 
Gminy kapliczka znajduje się w Szynwał-
dzie w pobliżu boiska sportowego. Obec-
nie wygląda tak, jak na zdjęciu poniżej.
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Przedszkolaki w Bajkowej Krainie
Pod koniec kwietnia nasze przedszkolaki ubrane w jednakowe koszulki zakupione przez Firmę Handlową „Exlibris”, wybrały się  
w daleką podróż. Celem wycieczki była Kraina Baśni i Bajek w Europejskim Centrum w Pacanowie. 

Nasi wychowankowie z wielkim przejęciem wsiadali do autokaru wiedząc, że czeka ich wyprawa do  bajkowego miasta Koziołka Matołka. Po 
długiej, ale przyjemnej podróży, w Pacanowie przywitał ich oczekiwany przez wszystkich Koziołek Matołek, który towarzyszył im podczas po-
bytu w tym  bajkowym świecie. Na początku każdy mały podróżnik dostał mapę do krainy baśni i bajek. Podróż  rozpoczęła się  od zwiedza-
nia niezwykłej wystawy o nazwie „Bajkowy świat”, która utrzymana była w charakterze interaktywnej zabawy przy wykorzystaniu m.in. tech-
nik multimedialnych. Następnie dzieci wsiadły do pociągu, który jechał oczywiście  śladami przygód Koziołka Matołka. Podróż ta dawała dzie-
ciom wiele wrażeń i emocji, gdyż za oknami  pojawiały się różne bajkowe stwory, a pociąg poruszał się na lądzie, w wodzie i nawet w kosmo-

sie. Po podróży można było wejść  do tajemni-
czego ogrodu, w którym dzieci myślały o swoich 
marzeniach przy kwiecie lotosu, słuchały bajek 
wchodząc do kielichów kwiatów, a przechodząc 
przez zaczarowane lustro mogły też spotkać się 
z bajkami zamkniętymi w magicznych kryszta-
łowych kulach. Po spotkaniu z bajkami czekało 
dzieci przejście obok smoka, którego mogły do-
tknąć i sprawdzić bicie serca. Nie obyło się rów-
nież bez oglądania jednej z przygód Koziołka 
Matołka pt. „Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki 
nie złamała”.  Po bajkowej przygodzie dzieci mo-
gły jeszcze zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Ko-
ziołkiem Matołkiem. 
Pomimo kilkugodzinnej podróży dzieci wróci-
ły bardzo zadowolone i zrelaksowane. W imie-
niu Rodziców dzieci i Nauczycieli składamy ser-
deczne podziękowania sponsorowi wycieczki 
panu Jerzemu Kmieciowi, który  zawsze chętnie 
wspiera finansowo nasze przedszkole. Była to ko-
lejna wycieczka sponsorowana przez Firmę Han-
dlową „Exlibris”, dzięki której mogły uczestniczyć 
wszystkie przedszkolaki. 
                                  

Urszula Garstka

Rozmaitości

Na ludowo 
w przedszkolu

Polski Taniec ludowy – pod takim hasłem odbył się  
6 kwietnia Gminny Festiwal Przedszkolnych Grup 
Tanecznych zorganizowany przez Przedszkole  
Publiczne w Szynwałdzie.

Na scenie wystąpiły przedszkolaki z wszystkich gmin-
nych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz  
z przedszkola niepublicznego. Celem festiwalu było: 
promowanie polskich tradycji ludowych i rodzime-
go folkloru, rozwijanie uzdolnień tanecznych dzieci, 
wzbudzanie radości i pozytywnych doświadczeń pod-
czas występów publicznych oraz integracja środowi-
ska. Występy wzbudziły zachwyt wszystkich zapro-
szonych gości zgromadzonych w budynku biblioteki  
w Szynwałdzie.
                                      

   L. Szynal
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Rozmaitości

Quizowanie – 
Quiz 

Wyzwanie
Maj to miesiąc podsumowujący szkolne zmagania dzieci  
i młodzieży. W jego klimat wpisał się pierwszy projekt przy-
gotowany przez Młodzieżową Radę Gminy Skrzyszów. Przed-
stawiciele młodzieży gminy Skrzyszów zorganizowali dla swo-
ich rówieśników konkurs zatytułowany „QUIZOWANIE - QUIZ 
WYZWANIE”, którego finał odbył się 25 maja 2016 roku w Ze-
spole Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum  
w Skrzyszowie. 

W rozgrywkach uczestniczyli  reprezentanci szkół gimnazjalnych 
z Pogórskiej Woli, Skrzyszowa i Szynwałdu, wyłonieni podczas eli-
minacji szkolnych. Quiz składał się z trzech rund, podczas których 
młodzież odpowiadała na pytania konkursowe. 

W kilku słowach
Grupa teatralna „W kilku słowach”, działająca przy Centrum Kultury i Bi-
bliotek w Skrzyszowie, 9 maja wzięła udział w 5. Konfrontacjach Dzieci  
i Młodzieży „TEATRALNE LUSTRA” w Brzesku. Zespół teatralny zaprezento-
wał autorski spektakl pt. „Stokrotka”, którego scenariusz został zainspiro-
wany utworem H.Ch. Andersena o takim samym tytule. 
Zespół konsultantów w składzie: Ewa Cypcarz-Bogucka (aktorka), Jacek Mil-
czanowski (aktor, reżyser, scenarzysta), Bogdan Słomiński (aktor), po obejrze-
niu występów 24 zespołów przyznał grupie teatralnej ze Skrzyszowa nagrodę  
w postaci 400 złotych za „ciekawe zagospodarowanie przestrzeni scenicznej, 
niebanalne kostiumy, oprawę muzyczną oraz zapadającą w pamięć scenę ko-
szenia łąki”.
W najbliższym czasie zespół zaprezentuje spektakl „Stokrotka” w kilku miejsco-
wościach gminy Skrzyszów oraz na festiwalu „Bajdurek” w Nowym Sączu. Po 
przerwie wakacyjnej spektakl będzie wznowiony i zaprezentowany w innych 
gminach. Młodzież ma w planach wyjazd do krakowskiego teatru „Groteska”, 
aby przyjrzeć się grze profesjonalnych aktorów i zdobyć nowe doświadczenia 
teatralne.
Podczas konkursu młodzież wykorzystała umiejętności aktorskie, które nabyła 
na warsztatach teatralnych prowadzonych przez Arkadiusza Boryczkę. Warsz-
taty odbywają się we wtorki i czwartki, od godziny 15:30 do 17:30 w Zespole 
Szkół w Skrzyszowie. Chętnych zapraszamy.   
Z teatralnym pozdrowieniem
   Młodzież z zespołu „W kilku słowach”

Niezwykły 
koncert

Niezwykłym wydarzeniem artystycznym, w którym 
uczestniczyli melomani z naszej gminy był kon-
cert symfoniczny w Filharmonii im. Karola Szyma-
nowskiego w Krakowie. Dyrygował orkiestrą Je-
rzy Maksymiuk uważany za największego żyjącego 
polskiego dyrygenta, obchodzący w tym roku swo-
je 80. urodziny. 
Program koncertu obejmował utwory Mozarta, Schu-
berta oraz własny „Vers per archi”. Solistką w koncercie 
fortepianowym Mozarta była Ewa Pobłocka, pianistka 
o międzynarodowej sławie. W jej wykonaniu usłysze-
liśmy także, zagraną na bis kompozycję Jerzego Mak-
symiuka, którą kompozytor podarował pianistce wie-
le lat temu. Uczestnicy sobotniego wyjazdu do Krako-
wa odwiedzili przed koncertem Rynek Główny, na któ-
rym panowała wiosenno-świąteczna atmosfera. Kolo-
rowe kramy przyciągały nie tylko swoimi barwami, ale 
także rozmaitością haftów, pisanek, ozdób wielkanoc-
nych, rzeźb i kwiatów z bibuły.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało niezależne jury, 
złożone z nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy. 
Zgromadzona na trybunach młodzież z uwagą śledziła przebieg 
wydarzenia. Turniej uświetnił występ muzyczny Zuzanny Kozioł i 
Natalii Prokop przy akompaniamencie nauczyciela muzyki Micha-
ła Czerneckiego. 

Zwyciezcy:
I miejsce zajęła reprezentacja gimnazjum w Skrzyszowie: Hubert 
Buś, Bartosz Czernecki i Marcin Wojtal. 
II miejsce wywalczyli uczniowie z Szynwałdu: Karolina Lebryk,  
Szymon Magdziarczyk i Magdalena Mazur. 
III miejsce przypadło drużynie z Pogórskiej Woli: Adrian Kasprzyk, 
Jakub Kiwior oraz Krzysztof Tryba.

Agnieszka Szczupak
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O złych rycerzach 
i zapadniętym zamku

Najwyższym szczytem Świniogóry jest Czub, zwany też Cubem. Na Czubie stał podob-
no murowany z kamienia zamek z wysoką wieżą. W zamku mieszkali trzej bracia ryce-
rze, którzy zeszli na złą drogę i zamiast bronić ludzi sami zajęli się zbójectwem. Z zam-
kowej wieży wypatrywali kupieckich karawan, które ciągnęły z Pilzna Tuchowską Drogą 
na Węgry. Gdy wypatrzyli taką karawanę to zaczajali się w przydrożnym lasku i napadali 
na kupców. Rabowali ich towary, kosztowności i pieniądze, a przy próbie oporu zabija-
li. To im jednak nie wystarczało, dopuszczali się więc gwałtów, rabunków i zabójstw na 
okolicznej ludności. Mówiono o nich, że żyją jak świnie. 
W tym czasie żył pobożny mnich pustelnik. Miał w pobliskim lesie swoją pustelnię, ży-
wił się tym, co znalazł w lesie: grzybami, korzonkami, jagodami, czasem trafiła się ryba 
lub rak złapany w potoku. Większość czasu spędzał na modlitwie. Pewnego razu gdy się 
modlił, ukazał się anioł, który polecił mu, aby udał się na zamek i upomniał zbójców. Pu-
stelnik posłuchał anioła i zrobił co ten mu kazał. Powiedział zbójcom o widzeniu i o groź-
bie, że jak się nie nawrócą to spotka ich surowa kara. Bracia jednak go nie posłuchali tyl-
ko wyśmiali i srodze pobili. W wyniku odniesionych ran pustelnik zmarł. 
Anioł mocno się zasmucił i zesłał na rycerzy karę. Zamek razem z nimi i służbą zapadł się 
pod ziemię, a wieża runęła i rozsypała się na drobne kawałki. Rozsypane po zboczach 
góry kamienie podobno pochodzą ze zniszczonej wieży. Są też tacy, którzy twierdzą, że 
w lasku koło Tuchowskiej Drogi słychać jęki pomordowanych kupców i pielgrzymów. 
Podobno raz na sto lat zamek wyłania się spod ziemi i widać go w księżycowej poświa-
cie, ale wystarczy wbić motykę w ziemię aby natychmiast zniknął. Duże drzewa, który-
mi zamek był otoczony już wycięto, ale zachowały się stare zdjęcia na których można je 
jeszcze zobaczyć. Zachowała się też nazwa Świniogóra.

 
Spisał Piotr Zięba

Łyk historii
W gminie 
Skrzyszów 
przed laty:

Kwiecień 2006 r. 
I Gminny Rajd Rowerowy  

w Skrzyszowie

Czerwiec 2006 r. 
Powódź w gminie  

Skrzyszów

Maj 2007 r. 
60 lat Biblioteki Gminnej  

w Skrzyszowie

Maj 2009 r. 
Otwarcie kompleksu 
sportowego ORLIK 

w Skrzyszowie
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Uwolnione przestrzenieŁyk historii Kulinaria

/źródło: SP Ładna/

Składniki na około 30 sztuk 
(w zależności od rozmiarów foremki)
- 200 g zmielonych orzechów 
(włoskie, laskowe, pekany, migdały)
- 200 g cukru pudru,
- białko średniej wielkości

Wszystkie składniki umieścić w naczyniu i do-
kładnie wymieszać lub zmiksować (białka wcze-
śniej nie ubijamy). Jeśli masa będzie zbyt rzad-
ka dodać w jednakowych proporcjach orzechów  
i cukru pudru (gęstość masy zależy od wielkości 
białka). Przygotować foremki do uli (należy ku-
pić specjalną foremkę). Z przygotowanego cia-
sta odrywać kawałki masy i uformować z nich 
kulki, odłożyć (z lekko przeschniętymi z wierz-
chu łatwiej się pracuje). Wielkość kulek będzie 
zależała od wielkości foremek na ule. Kule ciasta 
delikatnie oprószyć cukrem pudrem. Wcisnąć 
do foremki, by ciasto delikatnie przylegało do 
jej boków. Końcem drewnianej łyżki oprószonej 
cukrem pudrem zrobić w ulu wgłębienie na na-
dzienie. Otworzyć foremkę, wyjąć z niej gotowy 
ul, odłożyć na talerz. W taki sam sposób wykonać 
pozostałe ule. Włożyć na kilka godzin do lodów-
ki, do zgęstnienia i osuszenia się ciasta.

Nadzienie advocatowe:
- 50 g masła w temperaturze pokojowej
- 80 g cukru pudru
- żółtko
- 40 ml advocaatu

Dla dzieci jako masę do wypełnienia uli moż-
na użyć nutelli. Wierzchołek ula można ozdo-
bić czekoladą z odrobiną wody i masła.  
         

Autorem przepisu jest Marek Stańczyk

Przeglądając stare czasopisma na-
ukowe, w tym z zakresu architektury, 
natrafić można na interesujące mate-
riały o lokalnych zabytkach. Jednym 
z nich jest stary, drewniany kościół w 
podtarnowskim Skrzyszowie. Warto 
nadal pieczołowicie dbać o ów zabyt-
kowy, bo XVI-wieczny, obiekt sakral-
ny. Leży on wszakże na trasie drew-
nianych obiektów małopolskiej archi-
tektury. 
W „Tece konserwatorów Galicji Zachod-
niej” z 1900 r. napisano, że w Skrzyszo-
wie, wiosce pod Tarnowem, znajduje się 
starożytny kościółek drewniany z sobo-
tami i z portalem w kruchcie bocznej, 
nad którym gotycki napis z datą 1517 
r. (odrysowany podczas wycieczki prof. 
Łuszczkiewicza ze studentami Szko-
ły Sztuk Pięknych w Krakowie). Kościół 
posiada w presbiteryum stalle gotyckie 
rzeźbione i polichromowane z herbem 
Leliwą. Dr Tomkowicz sfotografował ten 
charakterystyczny zabytek. W ołtarzu 
wielkim obraz szkoły cechowej końca 
XVI w. przedstawia św. Stanisława, Kazi-
mierza i Floriana. W zakrystii nieużywa-
ny relikwiarz w kształcie popiersia rzeź-
bionego z drzewa w końcu XVI w., a przy 
drzwiach kruchty bocznej od zewnątrz 
bardzo ciekawy nagrobek niewiasty  
z XVII wieku, malowany na deszczułce  
z zatartym napisem polskim. Pod sobo-
tami zniszczony mocno tryptyk z począt-
ku XVII wieku.  Również w tymże czaso-
piśmie, w 1909 r. zapisano, że konserwa-
tor zabytków zalecił i zatwierdził projekt 
polichromii kościoła w Skrzyszowie, wy-
konany przez artystę-malarza p. Bukow-
skiego. Kościół drewniany obecnie we-
wnątrz restaurowany, będzie ozdobiony 
zabytkami z XVI i XVII w., które w tym ko-
ściele się zachowały i częściowo nie były 
należycie uwydatnione.
Ciekawą informację odnośnie Skrzy-
szowskiej świątyni podano w miesięcz-
niku „Architekt” z 1911 r. Było to czasopi-
smo poświęcone architekturze, budow-
nictwu i przemysłowi artystycznemu,  
a wydawano je od końca XIX w.  Publiko-
wali w nim najznamienitsi ówcześni pol-
scy architekci naukowcy-praktycy, tacy 
jak m.in.: Władysław Ekielski, Wacław 
Krzyżanowski, Franciszek Mączyński,  
J. Struszkiewicz, T. Stryjeński, A. Szyszko-
Bohusz, L. Wojtyczko, K. Wyczyński i inni. 
Kazimierz M. Osiński, który redagował   
w tym czasopiśmie „Kronikę”, napisał 
krótki tekst pt. „Polichromia kościoła w 
Skrzyszowie pod Tarnowem”. A związa-
ne to było z odnowieniem wnętrza ko-

ściółka przez Jana Bukowskiego, artystę 
malarza z Krakowa. Oto ów tekst w ory-
ginale z 1911 r.:  „Uroczy drewniany ko-
ściół z XVI w., w niezrównanem położe-
niu, otoczony wieńcem kilkusetletnich 
drzew, otrzymał przed paru laty pięk-
ną polichromię, której twórcą jest p. Jan 
Bukowski, artysta-malarz z Krakowa, po-
wołany do tej pracy przez ks. probosz-
cza Wojciecha Zabawińskiego. Kościół 
był początkowo dwunawowy, fundo-
wał go Jacek Działyński, „palatinus brac-
laviensis” w r. 1313; obecną zaś budowę 
pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa 
wystawił w r. 1514 „illustrissimus Amor, 
comes in Tarnów, castellanus Sandomir. 
exercitum Regni supremus dux etc. etc.”. 
Dzisiejszy stan kościółka datuje się od  
r. 1875, kiedy proboszcz ks. Kopacz przy-
budował kaplicę, nawę główną, oraz 
dzwonnicę. Wewnątrz ciekawe zabytki: 
obraz w wielkim ołtarzu szkoły cechowej 
z końca XVI w., stalle gotyckie rzeźbio-
ne i polichromowane, kilka szczątków 
dawnych ołtarzów gotyckich, nad por-
talem w kruchcie bocznej napis gotycki 
z datą 1517. Nowa polichromia, zgodna 
z duchem architektury, kwiecista i barw-
na, podkreśla umiejętnie ciekawą całość 
i szczegóły architektoniczne kościółka. 
Sufit traktowany jako krzyż, z barankiem 
w środku, od którego idą na sufity kaplic 
i prezbiteryum olbrzymie promienie zło-
te, pomarańczowe i srebrzyste, splata-
jące się z boczną ornamentacją gałęzi  
w kolor ciemnego złota na tle granatu. 
Na suficie nawy głównej — ornament 
kasetonowy. Ściany podzielone pozio-
mo na trzy części. 
U góry motyw arkadowy wiąże ściany 
z sufitem. W prezbiterium i w kaplicach 
motywy kobiercowe. W nawie głównej 
biegnie środkiem ściany dokoła, jako 
szeroki fryz, wypisana pieśń „Boga Rodzi-
co”, bogato iluminowana inicjałami i ob-
razami, odpowiednio do treści słów. Po-
niżej kwieciste motywy kobiercowe.
Chór łączy się harmonijnie z wnętrzem. 
Okna otoczone skromnym ornamen-
tem, podkreślającym ich piękny kształt. 
Całość polichromii śliczna, godna uro-
czego zabytku”. Dodatkiem do owego 
artykułu są fotografie i szkic (rzut) kościo-
ła. Kościół zbudowano na rzucie krzyża. 
Na przodzie znajduje się prezbiterium,  
 wejściem do zakrystii,  nawa główna, po 
jej obu bokach kaplice (tworzy to tzw. 
„transept”), a następnie dzwonnica. Na 
uwagę zasługuje zabytkowa ambona, 
ołtarze i całe wyposażenie.  

O XVI-wiecznym  
Kościele Skrzyszowskim 

Początkiem XX wieku

Ule 
z advocatowym 

nadzieniem

Paweł Glugla
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fot. Stanisław Podraza
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Najwierniejsi kibice 
są również w szkole 
w Pogórskiej Woli

 W ZSPiG w Pogórskiej Woli od momentu, gdy Bartosz 
Kapustka został powołany do  kadry narodowej, nie 
ma ucznia, który by nie kibicował temu utalentowane-
mu, młodemu piłkarzowi. Ostatnie dni, po pierwszym 
meczu Polski z Irlandią, podczas którego Bartosz oka-
zał się być najlepiej ocenionym i niezwykle skutecz-
nym zawodnikiem, w szkole zapanowała prawdziwa 
„Kapustkomania”. 

Wszyscy, od zerówkowiczów do gimnazjalistów, spon-
tanicznie założyli ubrania w barwach biało-czerwonych,  
a na szyjach zawiesili szaliki i tak ubrani przyszli do szko-
ły. Apogeum uczniowskiej pomysłowości i wielkiej soli-
darności z Bartoszem można było zauważyć w czwartek, 
kiedy to klasy przygotowały plakaty, okrzyki, transparenty 
oraz przyniosły gadżety kibica, by wesprzeć swojego ido-
la. Także nauczyciele i p. dyrektor dołączyli do grupy kibi-
ców szkolnych i wspólnie znakomicie się bawili. Również 
na murach szkoły zawisły dwie ogromnej wielkości flagi 
narodowe, jak symbol szkolnej łączności z reprezentacją.
Jesteśmy przekonani, iż nasze gromkie okrzyki i najszczer-
sze słowa wsparcia dotrą do wszystkich zawodników dru-
żyny narodowej, a szczególnie do Bartosza Kapustki, któ-
ry już dziś dla młodszych kolegów i koleżanek z rodzinnej 
miejscowości jest najznakomitszym z piłkarzy.

Kurier Sportowy

Rodzinny 
Rajd Rowerowy

  
Tegoroczny Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbył się w sobotę, 28 maja został 
zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz 
wójta Gminy Skrzyszów. 
Po raz pierwszy start i meta rajdu były na Orliku w Skrzyszowie, a nie jak dotych-
czas na placu przed Urzędem Gminy. W rajdzie wzięło udział blisko 200 uczest-
ników, którzy mieli do wyboru trzy trasy: MAXI (38 km), MIDI (26 km) oraz MINI 
(15 km), które prowadziły przez tereny gminy Skrzyszów, a także gminy sąsied-
nie. Najliczniejszą grupę uczestników stanowiła młodzież, choć nie brakowało 
również miłośników jazdy rowerowej liczących powyżej 70 lat, a także rodzin 
z małymi dziećmi. Ku zadowoleniu organizatorów i uczestników rajdu, dopisa-
ła piękna, słoneczna pogoda, która sprzyjała zmaganiom na trasie, a także róż-
norodnym zawodom kolarskim, które zorganizowano po zakończeniu rajdu. 
Wszyscy, którzy wzięli udział w rajdzie otrzymali upominki - foldery z zazna-
czonymi trasami rajdu, pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Przygotowano także smaczny poczęstunek.
Należy docenić bardzo dobrą organizację rajdu przez przedstawicieli Mało-
polskiego Związku Kolarskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu gminy 
Skrzyszów, strażaków z gminy Skrzyszów oraz gminy Ryglice, policjantów oraz 
służbę zdrowia.
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Dofinansowanie 
dla Orlików 

z Gminy Skrzyszów

Na wszystkich trzech Orlikach, w Pogórskiej Woli, Skrzyszowie 
oraz Szynwałdzie od kwietnia pracują Animatorzy prowadzący 
zajęcia sportowe. Możliwe jest to dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu w ramach ogólnopolskiego programu „Sport Wszyst-
kich Dzieci”.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu można było zatrudnić  
6 Animatorów:
- Orlik w Pogórskiej Woli – pp. Ewelina Starostka i Dawid Kara
- Orlik w Skrzyszowie – pp. Łukasz Sysło i Łukasz Baran 
- Orlik w Szynwałdzie - pp. Piotr Zając i Marek Nalepka
Propozycje zajęć na Orlikach są na bieżąco aktualizowane  
na stronie www. skrzyszow.pl w zakładce Animatorzy – zajęcia 
na Orlikach 2016.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z proponowanych 
przez Animatorów zajęć.

Z.G.

Piłka nożna

Piłkarze tarnowskiej 
A i B-klasy 

zakończyli sezon rozgrywek
W ostatniej kolejce spotkań A-klasy rozegrane zostały derby, 
w których Ładna wygrała z Pogorią Pogórska Wola 3:0.  
O ile w derbach Ładna zdobyła trzy gole, o tyle na własnym 
boisku podczas spotkania z Olszynką Ołpiny straciła 3 bramki. 
Ostatecznie Ładna z 52 punktami zakończyła sezon na trzecim 
miejscu.
Z kolei piłkarze Szynwałdu przegrali na wyjeździe 0:5 z Koszyca-
mi Wielkimi, zajmując ostatecznie z sześcioma punktami czterna-
stą pozycję. Na piątym miejscu z 42 oczkami sezon zakończył LUKS 
Skrzyszów, natomiast Pogoria z 30 punktami uplasowała się na 
dziesiątym miejscu. 
W B-klasie Łękawica zakończyła sezon na trzeciej pozycji zdobywa-
jąc 41 punktów. 

Amatorska Liga Orlikowa
i Orlikowa Liga Oldboys 

VII Amatorska Liga Orlikowa rozpoczęła rozgrywki 13 maja. W tego-
rocznej edycji bierze udział dziewięć drużyn: Black & White, (B) oca, 
Drużyna A, FC Feniks, FC Jaskółki, OSP Łękawica, Niepokonani, Wola 
Lubecka i Skrzyszovia. Drużyny grają w każdy piątek w godzinach 
wieczornych na Orlikach w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli. Po roze-
graniu pięciu kolejek spotkań, pozostały jeszcze cztery.
Z kolei starsi od piłkarzy Amatorskiej Ligi Orlikowej miłośnicy piłki 
nożnej pierwszego kwietnia br. zainaugurowali rozgrywki II edycji 
Orlikowej Ligi Oldboys. W ramach ligi dziewięć drużyn reprezentuje 
pięć powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i wielicki. 
Gminę Skrzyszów w lidze reprezentuje drużyna Young Boys Szyn-
wałd, a pozostałe zespoły to Wieczór – Team Dąbrowa Tarnowska, 
Gdovia – Gdów, Okocimski Brzesko, Oldboye 35+Radłów, Wietrzy-
chowice, BKS Bochnia, Juniorzy Lisia Góra.
Informacje dotyczące Amatorskiej Ligi Orlikowej są zamieszczane 
na stronie w zakładce Amatorska Liga Orlikowa, natomiast wiado-
mości z rozgrywek Orlikowej Ligi Oldboys na stronie:
www.leopak_liga.futbolowo.pl 

Tenis stołowy

Wysoka forma tenisistów  
ze Skrzyszowa

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie na zawodach wojewódz-
kich - Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży. II miejsce i wicemi-
strzostwo Małopolski zdobył Mateusz Galus, a Zuzanna Kozioł upla-
sowała się na miejscach V-VI. Z kolei Konrad Pis zajął miejsca IX-XII 
podczas Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zawodniczka juniorów LUKS Skrzyszów Katarzyna Galus trzykrot-
nie stawała na najwyższym stopniu podium w trzech kategoriach: 
grze pojedynczej juniorek, grze podwójnej juniorek oraz grze po-
dwójnej mieszanej podczas rozegranych 10 kwietnia w Krakowie 
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Małopolskiego Junio-
rów w tenisie stołowym.

Brązowy medal drużyny 
żaków z LUKS Skrzyszów

Duży sukces odniosła drużyna żaków U-9 (zawodnicy  
z rocznika 2007) reprezentująca Klub LUKS Skrzyszów podczas 
finału Deichmann Mini mistrzostw Regionu Tarnowskiego  
w piłkę nożną rozegranych w Zbylitowskiej Górze 11 czerwca br.
 
Na prawie 30 zespołów, które wystąpiły w zawodach, żaki z LUKS 
Skrzyszów zajęły trzecie miejsce. 
Zespół zagrał w składzie: Xawery Raputa, Kacper Barnaś, Łukasz Wi-
tek, Michał Romanowski, Szymon Zieliński, Xymena Raputa, Ka-
mil Romanowski, Piotr Siedlik, Maksymilian Smoleń, Nikola Salawa. 
Drużynę trenuje Mateusz Zbrożek.
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Podczas Małopolskich Igrzysk Młodzieży w szachach, Gabrysia Łabędź, 
uczennica trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Łękawicy zajęła IV miej-
sce. Ten znakomity wynik jest między innymi efektem talentu Gabry-
si oraz jej systematycznej gry w Międzyszkolnym Szachowym Klu-
bie Sportowym GAMBIT z siedzibą w Tarnowcu, który we współpracy  
z wójtem Marcinem Kiwiorem realizuje swoje cele statutowe, czyli na-
ukę gry w szachy, również na terenie gminy Skrzyszów, gdzie jest duże 
zainteresowanie.
Warto podkreślić, że wynik Gabrysi jest najlepszy w regionie tarnow-
skim prawdopodobnie w historii tych rozgrywek (w grupie dziewcząt). 
Należy dodać, że brat Gabrysi, Dawid Łabędź jest Mistrzem Powiatu 
Tarnowskiego. Na wzrost popularności szachów w gminie wpływają 
często organizowane turnieje gminne „O Puchar Wójta”, a także zawo-
dy „O Puchar Sołtysa” rozgrywane w poszczególnych sołectwach. 
6 marca br. taki turniej odbył się w Pogórskiej Woli. Wzięło w nim udział 
ponad 40 miłośników szachów. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci,  
z najmłodszymi, liczącymi po 8 lat Urszulą Urbaś i Weroniką Ciurej. Nie 
brakowało także dorosłych szachistów, wśród których najstarszy, Cze-
sław Madej ma 89 lat. Organizatorem a zarazem sponsorem turnieju 
była sołtys Pogórskiej Woli Anna Czosnyka. I miejsce i puchar sołtysa 
zdobył reprezentujący młodzież Wojciech Płaneta. 
Prawdziwą niespodzianką szachową był udział Uli Urbaś w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w szachach do 8 lat. Ula jest drugim dziec-
kiem z gminy Skrzyszów po Gabrysi Łabędź, które występowało w tej 
imprezie. Wśród uczestniczek z Małopolski Ula zajęła wysoką trzecią lo-
katę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  /źródło: UG/

Piłka ręczna

Szczypiorniści ze Skrzyszowa 
najlepsi w powiecie

Finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców 
rozegrany 14 kwietnia br. w Gromniku wygrali szczypiorniści z Zespo-
łu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie trenowani 
przez Rafała Łabuza. Skrzyszowianie zaprezentowali znakomitą formę 
pokonując przeciwników we wszystkich meczach i zdobywając tytuł 
Mistrza Powiatu Tarnowskiego oraz awans do zawodów rejonowych. 
Zawodnicy reprezentujący Skrzyszów wystąpili w następującym skła-
dzie: Aleksander Młyński, Sebastian Surman, Kacper Bednarz, Mateusz 
Hoim, Paweł Jantas, Paweł Kołodziej, Antoni Kuta, Łukasz Mądel, Łu-
kasz Michoń, Eryk Piątek, Kacper Walat, Adrian Witek, Dawid Jania, Szy-
mon Bańdur, Wiktor Czekaj, Jakub Karwala i Szymon Ludkiewicz.

Szachy

Sukcesy 
Gabrysi Łabędź 

i Uli Urbaś 

76 wydarzeń 
sportowych

W dniach 26 maja -1 czerwca odbyła się XXII edycja Spor-
towego Turnieju Miast i  Gmin – STMiG 2016 – najwięk-
sza impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ra-
mach  VIII  Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich była Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlece-
nie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na terenie gminy odbyło się 76 wydarzeń sportowych. Zorgani-
zowano m.in. Rodzinny Rajd Rowerowy Skrzyszów 2016, turniej 
ekologiczno-sportowy, rozgrywki na Orlikach, Olimpiadę Malu-
cha czy też zajęcia sportowe dla mieszkańców.
Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło  
w nich udział 4034 osoby.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się aktywnie w organiza-
cję wszelkich imprez na terenie naszej gminy. 



PROPOZYCJE WAKACYJNE 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek

Od 13 lipca do 25 sierpnia, w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 
10.00 do 12.00 w Ładnej będą organizowane zajęcia  dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy Skrzyszów. Będą to gry i zabawy, warsztaty, zajęcia plastyczno-tech-
niczne, zajęcia teatralne „Zwariowane wakacje”, Kino pod Chmurką, spotkania 
przy ognisku, wycieczki.

• Warsztaty z ceramiki. Termin: 20 lipca, 
godz. 10.00-12.00. Miejsce: Dom Straża-
ka w Ładnej 
• Dziecięce Laboratorium – przepro-
wadzanie doświadczeń z fizyki, chemii, 
biologii… Termin 10 lipca, godz. 10.00-
12.00. Miejsce: Dom Strażaka w Ładnej

• Zajęcia z robotyki z instruktorami z fir-
my Robotico z Tarnowa. Termin 16-19 
sierpnia , godz. 10.00-12.00.  
Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Ładnej.
Koszt warsztatów 20 zł.

W Pracowni Orange Łękawicy prowadzo-
ne są zajęcia w ramach projektu
Tu Rodzą się Nasze Pasje:
• 28 czerwca -  Zwierzaki na kolorowych 
talerzykach
• 1 lipca -  Warsztaty kuglarskie
• 5 lipca -  Dekorowanie ozdób z masy 
solnej metodą decoupage
• 12 lipca -  Cykl: Wakacje ze smokami: 
smoki
• 19 lipca -  Cykl: Wakacje ze smokami: 
smoczyce
• 26 lipca -  Cykl: Wakacje ze smokami:  
rycerze
• 30 sierpnia -  Fantazyjna biżuteria 
z kolorowego makaronu

Biblioteka w Szynwałdzie proponuje:

• Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży 
• Nauka gry na gitarze 
• Warsztaty plastyczne
• Warsztaty teatralne
• Dekorowanie pierniczków i dekoracje 
carvingowe
• Seanse filmowe dla dzieci

Propozycje wycieczek:

• Wycieczka do Krynicy. 
Termin: 29 czerwca, koszt wyjazdu 30 zł.

• Wycieczka górska dla młodzieży: 
Piwniczna – Kosarzyska – Niemcowa – 
Obidza-Rogacz. 
Termin: 12 lipca, koszt wycieczki 20 zł.

• Wycieczka: zwiedzanie z Sherlockiem 
Holmesem Elektrowni Wodnej w Niedzi-
cy oraz Skansenu w Nowym Sączu. Ter-
min: 14 lipca, koszt wycieczki 35 zł.

• Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. 
Termin: 2 sierpnia, koszt wycieczki 60 zł. 

Proponujemy również:


