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Ciekawy turniej -siatkówki - " Absolwenci" najlepsi!
Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w przy współpracy Ogniska ZNP w Skrzyszowie
zorganizowało kolejny już czwarty turniej piłki siatkowej dla pracowników tarnowskiej oświaty pod
honorowym patronatem wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwiora. W imieniu uczestników bardzo
serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie w organizacji tego turnieju wójtowi Gminy Skrzyszów Panu
Marcinowi Kiwiorowi. {gallery}siatkowka2018{/gallery}
Zdjęcia : Józef Sadowski Oglądaj galerią IV
turniej
Ciekawy turniej -siatkówki - &bdquo;Absolwenci&rdquo; najlepsi. Oddział Związku Nauczycielstwa
Polskiego w przy współpracy Ogniska ZNP w Skrzyszowie zorganizowało kolejny już czwarty turniej piłki
siatkowej dla pracowników tarnowskiej oświaty pod honorowym patronatem wójta Gminy Skrzyszów
Pana Marcina Kiwiora. Do zmagań turniejowych zgłosiło się cztery drużyny, które rozegrały swoje
pojedynki systemem &bdquo;każdy z każdym&rdquo;. Turniej ,którego celem była integracja środowiska
oświatowego, popularyzacja gier zespołowych przebiegał w bardzo koleżeńskiej atmosferze ale
niepozbawionej sportowej rywalizacji. Grano o każdą piłkę. Obowiązkowymi zawodnikami w każdej
drużynie były dwie panie.
W wyniku ciekawych pojedynków pierwsze miejsce zdobyli&rdquo;
Absolwenci&rdquo; &ndash; drużyna składająca się z byłych uczniów szkoły w Szynwałdzie. Drużyna
grała w składzie: Dominika Jop, Aleksandra Olszówka, Paweł Żywiec, Grzegorz Zegar, Grzegorz Jachym i
Jakub Brudny. Drugie miejsce zajęli nauczyciele
z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie przed
reprezentacją nauczycielską
z Gminy Skrzyszów. Jak bywa na turniejach wybrano najlepszych
zawodników którymi zostali Dominika Jop z &bdquo; Absolwentów&rdquo; oraz Mirosław Jasnosz z
&bdquo; Budowlanki&rdquo;. Puchary, dyplomy i upominki wręczali Prezes Oddziału ZNP w
Tarnowie Józef Sadowski oraz Prezes Ogniska ZNP w Skrzyszowie Teresa Stańczyk. Panie &ndash;
członkinie ZNP - Bożena Kozioł i Halina Tryb pod wprawnym okiem kucharz Marka Stańczyka
przygotowali wyśmienity poczęstunek w czasie którego uczestnicy mogli wymienić swoje doświadczenia,
porozmawiać o zmianach w oświacie i oczywiście umówić się kolejny turniej. W imieniu uczestników
bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie w organizacji tego turnieju wójtowi Gminy
Skrzyszów Panu Marcinowi Kiwiorowi.
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