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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Skrzyszów,

Moja druga kadencja na stanowisku gospodarza na-
szej Gminy dobiega końca. To czas, w którym spogląda się 
wstecz, próbując dokonać podsumowań minionego okresu. 
Ostatnie 4 lata to okres wytężonej pracy i zaangażowania 
wielu osób. To czas realizacji wielu przedsięwzięć w różnych 
obszarach działalności, w  tym śmiałych i kosztownych 
projektów, wymagających olbrzymiego zaangażowania, 
determinacji oraz pracy na maksimum możliwości.

Dlatego też składam wyrazy wdzięczności i podziękowania wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy, którzy dzielili się swoimi cennymi uwagami oraz składali 
wnioski, które posłużyły wdrażaniu wielu cennych inicjatyw, przyczyniając się do 
realizacji naszych projektów. Dziękuję za wsparcie, którego doświadczałem w co-
dziennej pracy i które pomagało mi w podejmowaniu trudnych decyzji. Każdy dzień 
pracy mijającej kadencji właśnie dzięki temu wsparciu był dla mnie wielką przyjem-
nością i rodził satysfakcję tworzenia jeszcze piękniejszej, bezpieczniejszej i bardziej 
przyjaznej mieszkańcom Gminy. Spotkania z Wami były niezmiernie cenne, zawsze 
podkreślałem, jak ważnym są elementem mojej publicznej służby oraz jak wiele 
korzyści płynie z nich dla naszej lokalnej wspólnoty. To dzięki Waszej aktywności 
i zaangażowaniu udało się osiągnąć tak wiele.

Ciepłe słowa kieruję też w stronę radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, 
kadry jednostek podległych, przedsiębiorców, druhów OSP oraz wielu innych prawdzi-
wych lokalnych patriotów i społeczników. Współpraca z Wami to wspaniałe, niezapo-
mniane doświadczenie i wielkie wyróżnienie.

Z wielką dumą mogę powiedzieć, że praca  z Państwem  na rzecz naszej lokalnej 
społeczności była dla mnie wielkim zaszczytem i przyjemnością.

Zapraszam serdecznie do lektury obecnego wydania „Echa Gminy”,  gdzie znaj-
dą Państwo  podsumowanie najważniejszych wydarzeń w naszej gminie w  latach 
2014-2018.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kiwior
Wójt Gminy Skrzyszów

wyrazami szacunku,

Marcin Kiwior
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W kadencji 2014-2018
pozyskaliśmy ze środków
zewnętrznych

a na projekty "miękkie" 

Pozyskiwanie pieniędzy z programów unij-
nych oraz krajowych funduszy wymaga 
ciężkiej pracy zespołu ludzi, którzy muszą 
wykazać się pełnym profesjonalizmem na 
każdym etapie, od momentu złożenia wnio-
sku aż do jego rozliczenia. Znakomite efekty 
wspólnych działań przekładają się na ilość po-
zyskanych pieniędzy ze źródeł zewnętrznych, 
które zainwestowane są w naszej gminnej 
infrastrukturze. 

a na projekty "miękkie" 

20 mln 611 tys. zł
 
ponad 1 mln zł

Skorzystaliśmy z:
    Funduszu Spójności Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 
– 5 823 554 zł

    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –
4 733 447 zł

    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – 4 463 523 zł

    Programu rozwoju gminnej i  powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 
1 015 923 zł

    dotacji z budżetu państwa w ramach funduszu 
na usuwanie skutków klęsk zywiołowych – 
916 900 zł

    Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – 828 764 zł

    Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego – 780 968 zł

    Dotacji z powiatu na budowę ścieżek rowero-
wych i chodników – 417 029 zł

    Dotacji z Województwa Małopolskiego na re-
mont dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
– 356 527 zł

    Ministerstwa Sportu i Turystyki – 333 666 zł
    Regionalnego Programu Operacyjnego - "Bez-

pieczna Małopolska - Samochody Strażackie" 
– 315 816 zł

    Dotacji w  ramach funduszu sołeckiego  –
 177 310 zł

    Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – 
127 019 zł

    Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
na lata 2012-2017 – 125 575 zł

    Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – 74 677 zł

    Dotacji z Województwa Małopolskiego "Ma-
łopolskie Remizy" – 71 808 zł

    Dotacji z Województwa Małopolskiego - pro-
jekt "Jeżdżę z głowa" – 28 826 zł

    Dotacji w ramach konkursu "Garnier" – 20 000 zł

MILIONY NA INWESTYCJE Z UNII I NIE TYLKO
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Inwestycje są  wyznacznikiem rozwoju gminy i poziomu życia jej mieszkańców. 
W mijającej kadencji 2014-2018 na inwestycje na terenie gminy wydatkowano 
prawie 91 mln 600 tys. zł, w tym wydatki gminne wyniosły prawie 66 mln  zł. 
Ponad 20 mln zł pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. 
Jednocześnie miło nam poinformować, że zdobyliśmy kolejne fundusze – po-
nad 1,6 mln zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: 
Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna. Realizacja tej inwestycji rozpocznie 
się jeszcze w bieżącym roku.

BUDUJEMY W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI

ŁADNA
    zakończyliśmy rozbudowę sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej,
    wybudowaliśmy chodnik wraz 

z  odwodnieniem przy drodze 
powiatowej nr 1376K od skrzy-
żowania z drogą krajową nr E94 
w kierunku huty szkła oraz przy 
skrzyżowaniu dróg gminnych nr 
200571K, 200572K oraz 203672K,

    wykonaliśmy odwodnienie drogi 
nr 413,

    wybudowaliśmy nawierzchnie 
asfaltowe na drogach m.in.: „Na 
Klocha”, „Na Szpalę”, „Na dział-
kach nr: 1119/4, 1119/5, 1119/7”, „ 
Droga nr 200571K na działce 353”, 
"Na Tomasiewicza", "Na Grochol-
skiego", „Na Kudelskiego” oraz na 
drodze „Księża”,

    wybudowaliśmy oświetlenie 
uliczne przy drodze „Księża” i na 
drodze nr 200571K,

    wyremontowaliśmy remizę OSP,
    wykonaliśmy projekty przystan-

ku przy DK94g oraz odwodnie-
nia- przysiółek Średziny II,

    opracowaliśmy dokumentację 
projektową rozbudowy bazy 
sportowej oraz zagospodaro-
wania terenu przy boisku LKS 
i remizie OSP,

    opracowaliśmy dokumentację 
projektową rozbudowy ciągów 
pieszo-rowerowych przy DK94g, 

    wykonaliśmy projekt na za-
gospodarowanie przestrzeni 
publicznej, w ramach którego 
powstaną w I etapie: siłownia na 
wolnym powietrzu, plac zabaw, 
oświetlenie drogi prowadzącej do 
budowanych obiektów, odwodnie-
nie projektowanych terenów, prze-
budowa wszystkich kolidujących 
sieci infrastruktury technicznej.
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ŁĘKAWICA
    wybudowaliśmy chodniki wraz z odwodnie-

niem przy drogach: powiatowej  nr 1376K (do 
granicy z Łękawką) 

    wybudowaliśmy nawierzchnie asfaltowe na 
drogach : „Na Bednarza”, „Na Horbacewicza”, 
"Na Widłe", „Podlesie” 200574K, „Na Wzorka”, 
„Na Kudlika”, „Na Steca”, na drodze transportu 
rolnego (działka nr 2197), "Na Kruczka", „Bu-
dzikówki", „Za remizą”, „Na działkach: 1624/1, 
1624/2, 1624/3, 1624/4”, „Na Onika”, „Na Zająca”, 
„Na Piekarnię”,  oraz na działce 1668,

    odbudowaliśmy drogę gminną „Podlesie” 
200574K zniszczoną w wyniku powodzi,

    wybudowaliśmy oświetlenie uliczne przy dro-
dze „Na Smółkę”  oraz przy drodze „Na Byka”,

    wyremontowaliśmy budynek „Sołtysówki”,
    zakupiliśmy samochód dla OSP,
    oddaliśmy do użytkowania halę sportową,
    wykonaliśmy projekt parkingu przy kościele 

parafi alnym,
    wykonaliśmy projekt na zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, w ramach którego po-
wstaną w I etapie: siłownia na wolnym powie-
trzu, plac zabaw, oświetlona droga wewnętrzna 
wraz z chodnikiem, przebudowa wszystkich 
kolidujących sieci infrastruktury technicznej.

POGÓRSKA WOLA
    kończymy budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w przysiółku Poskle, jesteśmy w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej w przysiółku  Wielkie Pole,
    wybudowaliśmy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w przysiółku Pogórz,
    rozbudowaliśmy istniejącą sieć wodociągową wraz z przyłączami do budynków w Centrum,
    wyremontowaliśmy i rozbudowaliśmy  drogę gminną „Pogórz”  wraz z odwodnieniem, budową chodnika oraz 

modernizacją oświetlenia ulicznego,
    wybudowaliśmy nawierzchnie asfaltowe na drogach : „Na Zaworskiego”, „Osiedle”, „Na Okrzesę”, „Na Chwistka”, 

na drodze i placu manewrowym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), na drodze 
transportu rolnego (działka nr 1938/1),

    odbudowaliśmy drogę gminną  „Podlesie” 200581K zniszczoną w wyniku powodzi,
    wybudowaliśmy oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 1378K,
    dofi nansowaliśmy zakup samochodu dla OSP, który zostanie dostarczony do końca bieżącego roku,
    wykonaliśmy projekt przejścia dla pieszych oraz drogi „Osiedle I”,
    wykonaliśmy projekt na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w ramach którego powstaną: siłownia na 

wolnym powietrzu, trybuna sportowa, alejki spacerowe, murek terenowy.
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SKRZYSZÓW
    odbudowaliśmy drogę gminną „Bieniówka” 

200585K zniszczoną w wyniku powodzi,
    wyremontowaliśmy remizę OSP,
    wykonaliśmy termomodernizację budynku 

wielofunkcyjnego w Skrzyszowie w części OSP 
oraz w części usługowej,

    zagospodarowaliśmy skwer obok UG,
    wykonaliśmy  przebudowę sieci kanalizacyj-

nej w górnym Skrzyszowie oraz przy drodze 
"Zagumnie",

    wybudowaliśmy nawierzchnie asfaltowe na 
drogach: „Na Korusa”, „Bieniówki”, „Na Cho-
ima”, na działce nr 221/1, na działce nr 494, 
„Stary gościniec”, działkach nr 512/5 oraz 
512/10,” „Na Kruk”, „Na Litworę”, „Na Mądela”, 
„Na Motykę”, „Zagumnie",

    wybudowaliśmy chodnik wraz z odwodnieniem 
przy drodze powiatowej nr 1357K,

    wybudowaliśmy oświetlenie uliczne przy dro-
gach: nr 203669K, za potokiem Wątok,

    wyremontowaliśmy most „Do Kruku”,
    wykonaliśmy prace remontowe wewnątrz bu-

dynku starej szkoły,
    wykonaliśmy renowację i  remont pomnika 

zlokalizowanego w lesie „Kruk”,
    zaprojektowaliśmy przebudowę i  rozbudowę 

segmentu C Zespołu Szkoły Podstawowej nr 
1 w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przed-
szkolny wraz z zagospodarowaniem,

    opracowaliśmy dokumentację projektowo – 
kosztorysową budowy przejścia dla pieszych 
wraz z jego oświetleniem na wysokości działki 
700/64 oraz chodnika od działki nr 1520 do 
działki nr 1543/2 w Górnym Skrzyszowie,

    wykonaliśmy projekt na zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, w ramach którego 
powstaną w  I etapie:  parking, plac zabaw, 
siłownia na wolnym powietrzu, oświetlenie hy-
brydowe, chodnik oraz kanalizacja deszczowa.

SZYNWAŁD
    odbudowaliśmy drogi gminne „Krzywa droga” i   

„Zagumnie”  zniszczone w wyniku powodzi,
    wybudowaliśmy ścieżkę rowerową wraz z odwod-

nieniem przy drodze powiatowej 1357K do granicy 
z Zalasową,

    wybudowaliśmy nawierzchnie asfaltowe na dro-
gach : „Na Czekaja”, „Na Kozioła”, „Jachymówka”, 
„Na Korzeń”, nr 203656K, "Mąciorówki", „Na Smo-
lenia i Siemka”, „Krakoskówka”,

    wybudowaliśmy odcinek chodnika  wraz z odwod-
nieniem i oświetleniem przy drodze powiatowej nr 
1357K Tarnów-Ryglice,

    zmodernizowaliśmy dwie kładki dla pieszych,
    zmodernizowaliśmy zatokę autobusową w ciągu 

ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1357K,
    wykonaliśmy remont kompleksu sportowego 

ORLIK,
    współfi nansowaliśmy remont remizy OSP w tym 

zmodernizowaliśmy kotłownię, 
    rozbudowaliśmy istniejącą sieć wodociągową wraz 

z przyłączami do budynków w Przysiółku Paproć,
    kończymy budowę sieci wodociągowej wraz z przy-

łączami w przysiółku Świniogóra,
    opracowaliśmy kompletną dokumentację projekto-

wo – kosztorysową na remont mostu w ciągu drogi 
gminnej „Na Japonię”,

    wykonaliśmy projekt na zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej, w ramach którego powstaną: 
siłownia na wolnym powietrzu (za placem zabaw) 
wraz z połączeniem z alejkami w wąwozie i usado-
wieniem ławek i koszy oraz oświetleniem energo-
oszczędnym, ogrodzenie przedszkola 
publicznego, powiększenie placu 
zabaw, rozbiórka ogrodzenia przed 
szkołą; wymiana starego oświetlenia 
przed szkołą na oświetlenie parkowe 
(energooszczędne). 

    Wykonano już plac zabaw przy przed-
szkolu Sióstr Służebniczek.

WYDANIE
SPECJALNE

fot. Provideo-Foto
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SZTANDAROWE - MILIONOWE INWESTYCJE

Wodociąg i  kanalizacja to 
podstawowe media, które 
powinny służyć mieszkań-
com w każdej gminie. Jednak 
ich budowa wymaga bardzo 
dużych nakładów finan-
sowych i  organizacyjnych. 
W  obecnej kadencji udało 
się zakończyć budowę sieci 
wodociągowo- kanalizacyj-
nej w Ładnej oraz w przysiół-
ku Paproć w  Szynwałdzie, 
natomiast rozpoczęliśmy 
budowę kanalizacji w przy-
siółku Poskle w Pogórskiej 
Woli oraz sieć wodociągową 
na Świniogórze. W  trakcie 
realizacji jest budowa ka-
nalizacji w Przysiółku Wiel-
kie Pole w Pogórskiej Woli. 
Zakończenie rozpoczętych 
prac planowane jest na 2019 
rok. Wartość wszystkich 
inwestycji wodociągowo-
-kanalizacyjnych to ponad 
20 mln zł z czego ponad 10 
mln to środki pozyskane 
z zewnątrz.

Największa
inwestycja 
realizowana 
przez powiat 
tarnowski
rozpoczęła się w Skrzyszo-
wie. Budowa drogi powiato-
wej z Ładnej do Karwodrzy, 
zakłada przebudowę dro-
gi oraz dwóch mostów 
(w Skrzyszowie i w Łękawi-
cy), a  także budowę ron-
da i nowego odcinka drogi 
omijającej kościół w Skrzy-
szowie. Całość inwestycji 
pochłonie kwotę ponad 27 
mln zł  z czego ponad 15 
mln zł  kosztują prace wy-
konywane tylko na terenie 
naszej gminy, przy czym 
środki gminne to 1 mln 950 
tys. zł.



8 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek pozyskało środki z Fun-
dacji Banku WBK z Programu Bank Ambitnej Młodzieży na zajęcia 
teatralne, historyczne oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na wyjazdy kulturalne.

Organizacje pozarządowe pozyskiwały środki fi nansowe m.in. 
z „Program KLUB” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na or-
ganizację zajęć dla dzieci i doposażenie klubów w sprzęt sportowy, 
z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na pro-
wadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z fundacji Banku 
BGK na spotkania przy kawie z Klubem Kobiet Kreatywnych GRACJA 
czy z FIO Małopolska na zakup niezbędnego sprzętu komputero-
wego oraz oprogramowania, z Narodowego Instytutu Wolności na 
organizację szkoleń specjalistycznych dla członków OSP, z WFOŚ na 
zakup odzieży ochronnej dla strażaków.

WYDANIE
SPECJALNE

Ważne są działania mieszkańców, a nie tylko inwestycje. Gmina na „miękkie 
projekty” pozyskała ponad 630 tysięcy złotych, a przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych ponad 409 tysięcy złotych.

Wśród projektów realizowanych 
przez samorząd były m.in.: 

    zajęcia prowadzone na Orlikach przez Lokal-
nych Animatorów Sportu 

    nauka jazdy na nartach w ramach programu 
„Jeżdżę z głową”

    prowadzenie POGODNEGO KLUBIKU dla 
seniorów, 

    doposażenie szkół w pomoce multimedialne 
w ramach programu „Aktywna tablica”, 

    doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratow-
niczy.

Coraz więcej grup nieformal-
nych podejmowało współ-
pracę z NGO i decydowało się 
na realizację wielu cennych 
działań. 

W ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich Małopolska pozyskano 
środki na realizację następujących pro-
jektów: 

    Pierwsze kroki w fi tnessie, Umiem  i nie 
boję się pomagać, 

    Akademia kroju i szycia, 
    Tu rodzą się nasze pasje, 
    Akademia Zdrowego Odżywiania, 
    Mój kręgosłup woła HELP, 
    Wspólnie posadzimy – wioskę naszą 

upiększymy – aktywizacja oraz inte-
gracja międzypokoleniowa lokalnej 
społeczności wsi Łękawica, 

    Wychodzimy z domów - zorganizowa-
no zajęcia nordic walking, 

    Aktywni w każdym wieku – PILATES,  
    Wakacje z pomysłem, 
    Pszczoły nasze wspólne dobro.

PONAD MILION NA     

źródło: Klub Kobiet Kreatywnych Gracja
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realizowane będą projekty:
    „Filmowe wieczory przy kawie” przez Klub Ko-

biet Kreatywnych GRACJA
    „Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia Mój 

Szynwałd poprzez wprowadzenie odpłatnej 
oferty szkoleniowej”

    „Słodki czas” przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ładnej

    „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców 
gminy Skrzyszów” przez Gminę Skrzyszów.

    "W takt końskich kopyt" przez Stowarzyszenie 
OLIMP Skrzyszów,

    "Zagraj z nami planszówkami" przez Klub Kobiet 
Kreatywnych GRACJA,

    "Elegancko i z klasą" przez Klub Kobiet Kreatyw-
nych GRACJA

    "Wiejskie SPA - rób to sam" przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Ładnej.

dzięki działalności i zaan-
gażowaniu NGO na terenie 
gminy Skrzyszów w  latach 
2014 -2018:
 

    prawie 900 dzieci wzięło udział w wycieczkach 
patriotyczno – historycznych m.in. do Krakowa, 
Warszawy, Wilna, Kowna, Świeradowa Zdrój, 
Trójmiasta, Gdyni, Sopotu, Biskupina, Gniezna, 
Poznania, Wrocławia, Zatoru, Sianożęt, Zako-
panego, w Góry Świętokrzyskie, Centrum Nauki 
i Zabaw w Krakowie, Ślężańskiego Parku Krajo-
brazowego, Centrum Aktywnego Wypoczynku 
Borek, Muzeum Lizaka w Jaśle,

    mieszkańcy mieli możliwość wyjazdu w Góry 
Stołowe oraz udziału w zajęciach z Aerobiku,

    Koło Gospodyń Wiejskich dba o zachowanie lo-
kalnych zwyczajów i tradycji poprzez  organizo-
wanie warsztatów z zakresu dawnych rzemiosł, 
ceramiki, garncarstwa, 

    co roku Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów organizuje Koncerty Charytatywne,

    od 2015 organizowane są Konferencje dla 
Pszczelarzy przez Koło Pszczelarzy w Szynwał-
dzie, w których bierze udział średnio 120 osób, 

    co roku w szkołach i przedszkolach organizowa-
ne są  prelekcje i pogadanki, a także szkolenia dla 
rolników dotyczące ekologii i ochrony pszczół, 

    w  2017 r. dzięki inicjatywie członków Koła 
Pszczelarzy w Skrzyszowie mieszkańcy zaan-
gażowali się w sadzenie roślin miododajnych 
i  tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom, 
a także w budowanie budek do zimowania dla 
pszczołowatych, 

    dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Mój Szynwałd 
zwiększono liczbę miejsc lęgowych ptaków 
dziuplastych poprzez montaż 45 budek, 

    Stowarzyszenie Mój Szynwałd wydało album pn.  
„Szynwałd – Tak było” -historia  Szynwałdu na 
starych fotografi ach i dokumentach,

    w 2018 r. Stowarzyszenie Olimp w Skrzyszowie 
po raz pierwszy zorganizowało półkolonie po-
łączone z nauką jazdy na koniach,

    Klub Kobiet Kreatywnych Gracja organizuje Cha-
rytatywne Bale Kostiumowe, zbiórki makulatu-
ry, nakrętek, prowadzi bezpłatną wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego, spotkania przy kawie 
dla wszystkich mieszkańców.

     DZIAŁANIA MIESZKAŃCÓW I DLA MIESZKAŃCÓW

Czy wiesz, że...

W najbliższym czasie

źródło: Klub Kobiet Kreatywnych Gracja
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WYDANIE
SPECJALNE

    16 kwietnia 2015 r. na listę produktów tradycyj-
nych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w kategorii „Miody” wpisano Miód nawłociowy 
z Gminy Skrzyszów / https://www.gov.pl/rol-
nictwo/miod-nawlociowy-z-gminy-skrzyszow/ 

     co roku organizacje pozarządowe otrzymują 
z budżetu gminy środki fi nansowe na realizację 
zadań publicznych dla mieszkańców. W latach 
2014 – 2018 przekazano na ten cel ponad 300 
tysięcy złotych,

     w gminie Skrzyszów działa 5 klub sportowych 
które organizują zajęcia sportowe dla dzieci, 
młodzieży i  dorosłych z  piłki nożnej, tenisa 
stołowego, siatkówki i piłki ręcznej. W  latach 
2014 – 2018. na ten cel przekazano prawie 1 mln 
złotych,

     w  tym roku Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie 
obchodzi 40 lecie swojej działalności.

    zostanie utworzone cyfrowe archiwum fotogra-
fi i wykonanych przez Medarda Czarnika,

    zostanie zorganizowany kurs z zakresu pod-
staw programowania, mechaniki i robotyki dla 
uczniów klas IV – VI,

    od października 2018 r. rozpocznie się rekrutacja 
na zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe 
mieszkańców. Zajęcia obejmować będą nastę-
pujące zagadnienia:  Rodzic w Internecie,  Mój 
biznes w sieci,  Moje fi nanse i transakcje w sieci, 
Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę 
własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, 
Kultura w sieci w ramach projektu „Rozwijamy 
kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy 
Skrzyszów” finansowanego w  ramach III osi 
priorytetowej - cyfrowe kompetencje społe-
czeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020. Każdy moduł trwał będzie 
16 godzin. Udział w projekcie będzie bezpłatny.

Czy wiesz, że...

W najbliższym czasie:

Fot. Ewelina Wójtowicz 

Fot. Anna Mądel



WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W 2016 r. uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Skrzyszów, obejmujący około 99% powierzchni gminy. Łączny koszt 
sporządzenia planu wyniósł 221 400 zł. 
Intensywnie pracujemy wprowadzając zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, poszukując nowych przestrzeni na budownictwo 
mieszkaniowe i prowadzenie działalności gospodarczych.

    powstało 400 ha na zabudowę mieszkaniową, 
jednorodzinną i zagrodową,

    powstało 98 ha na produkcję i usługi,
    w trakcie zmian jest 150 obszarów na terenie 

całej gminy.
    uchwalono zwolnienia od podatku od nierucho-

mości dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Skrzyszów.

Fakty...

Nowe tereny produkcyjne 
i   usługowe wyznaczone 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego w 2016 r.:
 

    Tereny produkcyjno - usługowe w  Ładnej za 
hutą szkła - około 47 ha.
1PU - tereny zabudowy produkcyjno - usłu-
gowej z podstawowym przeznaczeniem pod 
obiekty usługowe, produkcyjne, składy i ma-
gazyny. Na tym terenie poza podstawowym 
przeznaczeniem dopuszcza się również obiekty 
zaplecza technicznego, socjalnego i administra-
cyjno-biurowego, obiekty związane z ekspozy-
cją i dystrybucją wyrobów produkcji, zakłady 
usług samochodowych oraz place sprzętu 
transportowego.

    Tereny usługowe w Ładnej przy starym gościńcu  
w okolicy Merkury Market, przy drodze krajowej 
za linią wysokiego napięcia oraz w Pogórskiej 
woli w  okolicy zajazdu „U  Kazika” – łącznie 
około 25 ha.
3U - teren zabudowy usługowej i działalności 
produkcyjnej z podstawowym przeznaczeniem 
pod usługi komercyjne, obiekty wytwórczości 
i przetwórstwa oraz obiekty obsługi komunika-
cyjnej (komis samochodowy, serwis samocho-
dowy, myjnia, stacja paliw, itp.).

    Dwa tereny w Ładnej i Pogórskiej Woli pod Fo-
towoltaike – łącznie około 26 ha
1PF- teren rozmieszczenia obiektów i urządzeń 
odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 
100 kW z podstawowym przeznaczeniem pod 
obiekty i urządzenia odnawialnych źródeł energii 
o mocy powyżej 100 kW – ogniwa fotowolta-
iczne. W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza 
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się 
obiekty zaplecza technicznego oraz socjalnego 
i administracyjno-biurowego.

Obecnie w gminie jest zarejestrowanych 677 
podmiotów wykonujących działalność gospo-
darczą i utrzymuje się tendencja wzrostowa – 
tylko w I połowie 2018 roku zarejestrowano 43 
nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 18 
przedsiębiorców.

11 
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WYDANIE
SPECJALNE EKOLOGICZNIE NA CODZIEŃ

Na rzecz ochrony środowiska działamy wszyscy, zarówno mieszkańcy jak i sa-
morządowcy. Wspólnie przyczyniamy się do poprawy otaczającego nas świata 
i ochrony dóbr  natury.

W latach 2015 – 2018 
przeprowadziliśmy akcje
ekologiczne:

    Cykliczne rozgrywki ekologiczno-sportowe 
w przedszkolach w Łękawicy, Skrzyszowie, 
Szynwałdzie, Pogórskiej Woli – uczące 
najmłodszych zasad segregacji.

    Udostępnialiśmy na zebraniach wiejskich 
i   okolicznościowych spotkaniach opaski 
odblaskowe z napisem „Świeć przykładem 
segreguj odpady” i „Segreguj odpady”.

    Zorganizowaliśmy w szkołach na terenie 
Gminy Skrzyszów spotkania Wójta Gminy 
z uczniami szczególnie zaangażowanymi 
w  inicjatywy ekologiczne oraz konkurs 
gminny mający na celu kształtowanie pra-
widłowych postaw ekologicznych.

    „Promujemy ekologię – rozdajemy drzew-
ka”- przekazujemy drzewka (żywotniki 
zachodnie) mieszkańcom, który oddawali 
odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Pogórskiej Woli.

    „Sprzątanie świata” przez mieszkańców 
Gminy Skrzyszów, którzy chcieli przyczynić 
się do porządkowania terenów zielonych, 
przydrożnych rowów i miejsc często od-
wiedzanych. 

Wprowadziliśmy programy 
w zakresie dofi nansowania  
do wymiany starych  pie-
ców węglowych na nowe 
ekologiczne w  roku 2017 
i 2018.

    Dotacja celowa dla mieszkańców ze 
środków budżetu Gminy Skrzyszów 
na działania związane z  ochroną 
środowiska tj. wymianą starych pie-
ców kafl owych i węglowych C.O. na 
nowe ekologiczne piece 5 klasy na 
paliwa stałe oraz na piece gazowe. 
Kwota wypłacona mieszkańcom 
do sierpnia 2018r. – 30 000 zł. 
(28 podpisanych umów).

    Dotacja w ramach projektu redukcja 
emisji CO2 w Gminie Skrzyszów po-
przez wymianę źródeł ciepła w go-
spodarstwach domowych (paliwa 
gazowe) w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś 4 Regionalna Poli-
tyka Energetyczna, Działanie 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza: Poddziałanie 4.4.2 Ob-
niżenie poziomu niskiej emisji-SPR. 
Kwota wypłacona mieszkańcom 
do sierpnia 2018r. – 182 236 zł. 
(33 podpisane umowy).

i.
w 
ć
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DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Mieszkańców to 
jedno z podstawowych zadań, do 
których podchodzimy z wielką roz-
wagą i troską. W gminie podejmowa-
nych jest szereg działań, mających na 
celu poprawę poczucia spokojnego 
życia i bezpiecznego funkcjonowania 
w przestrzeni publicznej. Są to np. 
działania w obszarze edukacji, wy-
chowania, ochrony zdrowia, rozwoju 
gospodarczego, przeciwdziałania 
bezrobociu, narkomanii, alkoho-
lizmowi i  przemocy w  rodzinach, 
ale także poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. W  latach 2014-2018 w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym wykonano:
 

    zmiany w organizacji ruchu dróg gminnych o łącznej 
długości  90 km , 

    5- letni przegląd obiektów mostowych usytuowa-
nych w ciągu dróg gminnych,

    rozszerzony przegląd pięcioletniego stanu technicz-
nego dróg gminnych,

    zmianę organizacji ruchu drogowego drogi gminnej 
nr 200575K – Bieniówki w Łękawicy, 

    montaż progu zwalniającego w Łękawicy,
    zmianę organizacji ruchu drogowego drogi gminnej 

nr 200583K – Rampa Rzędzin w Skrzyszowie, 
    uzupełnienie oznakowania przy przejeździe pod 

obwodnicą Tarnowa.

Ponadto dla poprawy
bezpieczeństwa:

    wybudowano ponad 51 km nowych ciągów pie-
szych i rowerowych,

    organizowano konkursy i wydarzenia w szko-
łach propagujących właściwe i odpowiedzialne 
zachowania.  

Zgodnie z „Informacją o stanie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie gminy Skrzyszów w roku 
2017” – przygotowaną przez Policję, 
na terenie naszej gminy spada ilość 
przestępstw, zdarzeń drogowych 
oraz kierowców, zasiadających za kie-
rownicą w stanie nietrzeźwym.
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WYDANIE
SPECJALNE STRAŻACY OCHOTNICY CZUWAJĄ

    W 2015 jednostka OSP Pogórska Wola została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Rokrocznie pozyskiwano kolejne wozy strażackie dla jednostek OSP:

    2014 – używane Renault dla OSP Ładna,
    2015 – dwa używane Renault Master dla OSP KSRG Skrzyszów i Szynwałd oraz przekazanie  samochodu Lublin 

z OSP Szynwałd dla OSP Łękawica,
    2017 – nowe Volvo dla OSP Łękawica.

oraz doposażenie sprzętowe a wśród nich m.in.:
    łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, aparaty oddechowe, pilarki i przecinarki ratownicze, mierniki tlenku 

węgla, kamery termowizyjne, sprzęt hydrauliczny, deski ortopedyczne, defi brylatory, sygnalizatory bezruchu, 
kurtyny wodne, agregaty prądotwórcze oraz inny niezbędny sprzęt specjalistyczny.

    Druhowie biorą udział w szeregu szkoleń z całej gamy strażackiej np. patent sternika motorowodnego. 40 druhów 
z terenu gminy ukończyło szkolenie ratownicze z Kwalifi kowanej Pomocy Medycznej.

    Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP: Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i  Szynwałd. 
Jednostki w Pogórskiej Woli, Skrzyszowie i Szynwałdzie są jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo Ga-
śniczego. 

    Wszyscy druhowie z jednostek Gminy Skrzyszów jako jedyni na terenie powiatu  nie pobierają żadnego ekwi-
walentu pieniężnego z tytułu udziału w akcjach i szkoleniach.

Od 2014 roku strażacy ochotnicy interweniowali około 1 000 razy.

Fakty...

OSP KSRG Pogórska Wola otrzyma w bieżącym 
roku  nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napę-
dem 4x4 za kwotę ponad 800 tys. złotych. Nowy 
samochód wpłynie na większe bezpieczeństwo 
i możliwość szybszej reakcji udzielenia pomocy. 
Ponadto ze środków funduszu sołeckiego na rok 
2019 zostanie zakupiony specjalistyczny ubiór dla 
strażaków.

Czy wiesz, że...

Ochotnicze Straże Pożarne  czuwają nad na-
szym bezpieczeństwem, ale również wpływają 
na rozwój lokalnej społeczności.  Straż  to nie 
tylko wyjazdy ratunkowe przy zdarzeniach 
drogowych, czy klęskach żywiołowych, ale 
cała gama działań odbywających się w remi-
zach OSP, a także udział i wsparcie rozmaitych 
wydarzeń kościelnych, kulturalnych i innych.

Nasi Druhowie to nasza wizytówka, dlatego 
też spore nakłady fi nansowe zostały przezna-
czone  na zakup wozów strażackich oraz sprzęt 
ratowniczy, który jest niezbędny w codzien-
nych działaniach. Wykonywane były również 
remonty remiz, które służą przestrzeni publicz-
nej jako miejsca organizacji szkoleń, spotkań, 
zebrań wiejskich czy wydarzeń kulturalnych.

źródło: Tomasz Bańdur 



Praca socjalna obej-
m u j e  w s z y s t k i e 
grupy społeczne dla 
których organizuje-
my lub fi nansujemy 
rozmaite formy po-
mocy:

Dla rodzin z dziećmi - ko-
lonie letnie i  Zielone Szko-
ły (korzysta ok. 50 dzieci 
rocznie), Placówkę Opie-
kuńczo – Wychowawcza 
Wsparcia Dziennego dla 
dzieci (korzysta 40 dzieci 
rocznie), pomoc prawną 
i psychologiczną, współpra-
cę z kuratorami sądowymi, 
sądem rodzinnym, szkołami, 
przedszkolami, policją, Po-
wiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w  sprawach opie-
kuńczo – wychowawczych, 
pomoc rodzinom z proble-
mem alkoholowym.
Dla osób bezrobotnych - 
organizujemy prace społecz-
nie – użyteczne (korzysta 
50 osób rocznie), prace 
interwencyjne, staże, roboty 
publiczne, realizujemy Pro-
gram Aktywności i Integracji, 
współpracujemy z Centrum 
Integracji Społecznej w Tar-
nowie w  zakresie poszuki-
wania pracy, współpraca 
z  Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w zakresie aktywizacji 
zawodowej.
Dla osób niepełnosprawnych 
- współpracujemy z  PCPR 
w  zakresie organizowania 
turnusów rehabilitacyjnych, 
kierujemy do Powiatowe-
go Zespołu ds. Orzekania 
o Stopniu Niepełnospraw-
ności celem orzeczenia gru-
py inwalidzkiej, kierowanie 
do Środowiskowych Domów 
Samopomocy, współpracu-
jemy z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej w Woli Rzędziń-
skiej, zapewniamy pomoc 
prawną i psychologiczną.
Dla osób starszych – orga-
nizujemy usługi opiekuńcze 
w  miejscu zamieszkania, 
pomoc całodobową – Domy 
Pomocy Społecznej, Zakłady 
Opiekuńczo Lecznicze,  za-
kupujemy opał, leki, paczki 
żywnościowe na święta, 
bony żywnościowe, inter-
weniujemy w  przypadku 
zaniedbań przez rodziny, 
remontujemy mieszkania.
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POMAGAMY

Programy GOPS 
realizowane w latach 
2015 r. do 2018 r.

    Program Pierwszy Dzwonek 
dla rodzin wielodzietnych 3+ 
– pomocą objęto 178 dzieci 
w roku 2016

     Program – Asystent Rodziny – 
praca z rodzinami z problemami 
opiekuńczo- wychowawczymi - 
12 rodzin rocznie

     Przemoc w  rodzinie – praca 
z rodzinami dotkniętymi prze-
mocą domową – 30 rodzin 
rocznie

     Program Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 - 420 osób rocznie.

     Karta Dużej Rodziny – dla rodzin 
3+ – 1 381

     Program 60+ – 200 osób
     Progam Senior+ – W roku 2015 

powstał Ośrodek Wsparcia dla 
Seniorów w Skrzyszowie "Po-
godny Klubik" – 35 osób rocznie

W   l a t a c h  2 0 1 5 - 2 0 1 8  r. 
Gminny  Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Skrzyszowie 
udzielił  wsparcia fi nansowe-
go w kwocie 28 802 639 zł.
Świadczenia wypłacane zo-
stały między innymi z  ty-
tułu:
 

    zasiłków rodzinnych wraz  
z dodatkami, zasiłków pie-
lęgnacyjnych, 

    świadczeń pielęgnacyj-
nych, jednorazowych za-
pomóg  z tytułu urodzenia 
dziecka, 

    specjalnych zasiłków opie-
kuńczych, świadczeń ro-
dzicielskich,

    funduszy alimentacyjnych, 
program 500+,  program 
dożywiania, zasiłków ce-
lowych, 

    zasiłków okresowych, za-
siłków stałych, usług opie-
kuńczych, 

    poprzez Domy Pomocy 
Społecznej.



V Koncert 
Charytatywny 
1 luty 2015 roku 

    Gwiazda wieczoru: Bracia 
oraz Wasabi 

    Łączny dochód z koncertu 
i licytacji: 48 011, 56 zł 

    Pomoc dla: 5 osób z terenu 
gminy Skrzyszów (jedna oso-
ba dostała 9 602, 31 zł) 

VI Koncert 
Charytatywny 
31 stycznia 2016 roku 

    Gwiazda wieczoru: Ania Wy-
szkoni oraz smallCAFE 

    Łączny dochód to: 
z 53 140, 23 zł 

    Pomoc dla: 6 osób (jedna 
osoba otrzymała 8 856, 71 zł)

VII Koncert 
Charytatywny 
5 luty 2017 rok 

    Gwiazda wieczoru: Lady Pank 
    Łączny dochód: 65 266, 46 
    Pomoc dla: 5 osób 

(jedna osoba otrzymała 
13. 053,29 zł) 

VIII Koncert 
Charytatywny 
4 luty 2018 rok 

    Gwiazda wieczoru: Andrzej 
Piaseczny, Uwaga na Jeże 
oraz Studio Rocka Pawła 
Mazura i Goście 

    Łączny dochód: 61 042, 64 zł 
    Pomoc dla: 6 osób (jedna 

osoba otrzymała 10 173, 77 zł)
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Pomagamy swoim mieszkańcom na wiele sposobów, 
także poprzez organizowanie koncertów charytatyw-
nych, z których dochody przeznaczane są dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

WYDANIE
SPECJALNE POMAGAMY

Celem koncertów jest pozyskanie środków  fi nansowych na rzecz osób 
pochodzących z  terenu gminy Skrzyszów, wymagających kosztownych 
rehabilitacji i drogiego leczenia specjalistycznego. 

W latach 2015-2018 dzięki współdziałaniu wielu osób organizujących i wspie-
rających KONCERTY CHARYTATYWNE, kwotą 227 461 zł udało się wesprzeć 
fi nansowo 22 osoby zmagające się na co dzień z chorobą nowotworową, 
autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz śródmiąższowym, 
schorzeniem płuc, uszkodzeniami kręgosłupa. Dochód z koncertu uwzględnia 
sprzedaż biletów, licytację ofi arowanych przedmiotów od sponsorów oraz 
zbiórkę do puszek. Koncerty organizowane są od 2010 roku, do tej pory przed 
publicznością wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak: Łzy, 
Ira, Feel, Pectus, Bracia, Ania Wyszkoni, Lady Pank oraz Andrzej Piaseczny; 
a także lokalni artyści: Wasabi, smallCAFE, Wojciech Klich, Uwaga na Jeże!, 
Przystanek Mrówkowiec oraz Studio Rocka Pawła Mazura i Goście.  



OPIEKA MEDYCZNA

Zakupiony sprzęt: 
    aparaty RTG, aparaty EKG, 

głowice do USG, aparaty do 
leczenia kanałowego, wagi 
osobowe, stół do rehabili-
tacji, 

    wanny do hydromasażu, 
elektrody do defi brylatora, 
enkoder i falownik do windy 
OZ Skrzyszów,  klimatyza-
tory,

    zestaw kamer do OZ Szyn-
wałd  

    chłodziarka do OZ w Skrzy-
szowie i Pogórskiej Woli, 

    nLicencje mMedica, laptopy, 
fantom, drukarki, serwer, 
szafa na serwer, 

    centrala telefoniczna, certy-
fi katy ISO kontrola jakości, 

    kosiarki spalinowe 

Remonty:
    prace związane z  wyko-

naniem parkingu przy OZ 
Skrzyszów

    wymiana drzwi i zagospo-
darowanie terenu  wokół OZ 
w Pogórskiej Woli,  

    wymiana kotła CO i zestaw 
mebli w OZ Szynwałd,

    W  latach 2014 – 2018 ze 
środków otrzymanych na 
profi laktykę z Urzędu Gminy 
Skrzyszów wykonano: 
badania prostaty u  męż-
czyzn powyżej 40 roku życia,
badania USG piersi dla kobiet 
pomiędzy 30 a  60 rokiem 
życia oraz dla kobiet powyżej 
20 roku życia,

    badanie USG tarczycy dla 
osób powyżej 40 roku życia, 

    badania FT3, FT4 dla osób 
powyżej 40 roku życia,

    szczepienia przeciw grypie 
dla  osób powyżej 65 roku 
życia, 

    program szczepienia prze-
ciwko pneumokokom dla 
dzieci do 3-go roku życia.

W  GZOZ zapisanych 
jest 12 192 pacjentów 
do lekarzy oraz 12 471 
osób do pielęgnia-
rek. Średnio w  roku 
l e k a r z e  u d z i e l a ją 
50 011 porad. Obecnie 
zatrudnionych jest 10 
lekarzy w tym 7 leka-
rzy rodzinnych i 3 spe-
cjalistów chorób we-
wnętrznych. Ponadto 
zapewniamy dostęp 
do  stomatologa, gi-
nekologa, rehabilitan-
ta i położnej. Gminny 
Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Skrzyszowie 
opiekuje się również 
dziećmi i  młodzieżą 
szkolną, w  ramach 
medycyny szkolnej - 
opiece podlega  1 297  
dzieci i młodzieży.
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W  latach 2014-2018  GZOZ 
łącznie poniósł wydatki na 
remonty i sprzęt w wysokości 
465 022 zł

źródło: GZOZ



WYDANIE
SPECJALNE
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Pieniądze przeznaczone na remonty, 
doposażenie w szkołach i przedszkolach
- 683 757 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skrzyszowie
    174 514 zł - z czego aż 142 044 zł przeznaczyliśmy na prze-

budowę sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie
    136 879 zł, z czego aż 66 000 zł przeznaczyliśmy na wymianę 

parkietu na sali gimnastycznej, wykonanie wentylacji, malo-
wanie ścian. 

Szkoła Podstawowa w Pogórskiej Woli
    72 216 zł – w tym m.in. naprawa i wymiana monitoringu na 

boisku sportowym Orlik – 6 060 zł, wykonanie i zamontowanie 
zabudowy wieszaków w szatniach szkoły – 7 810 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skrzyszowie
    41 569 zł, z czego największą inwestycją było wykonanie sys-

temu telewizji dozorowej w kwocie 12 000 zł

Szkoła Podstawowa w Łękawicy
    68 727 zł, w tym 22 000 zł przeznaczyliśmy na wykonanie 

i rozbudowę monitoringu

Szkoła Podstawowa w Ładnej
    110 453 zł – z czego 94 760 zł rozdysponowaliśmy m.in. na 

prace związane z modernizacją kotłowni, hydroforni, biblioteki 
oraz montaż drzwi przeciwpożarowych i wykładziny PCV

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
    16 350 zł – w tym 6 840 zł wydaliśmy na otwarcie nowego 

oddziału przedszkolnego oraz na wyposażenie 

Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie
    14 833 zł – wykonaliśmy m.in. mini ogród sensoryczny i zago-

spodarowaliśmy przestrzeń wokół przedszkola 6 350 zł

Przedszkole Publiczne w Łękawicy
    19 029 zł – najwięcej z tej kwoty, tj. 7 600 zł przeznaczyliśmy 

na remont parkietu w 3 salach przedszkola

Przedszkole Publiczne w Pogórskiej Woli 
    27 228 zł – z czego 10 194 zł wykorzystaliśmy na prace zwią-

zane z przystosowaniem szatni na salę do prowadzenia zajęć 
przedszkolnych oraz wyposażenie sali.

Przedszkole Publiczne w Ładnej
    1 959 zł – zakupiliśmy wyposażenie do nowego oddziału 

przedszkolnego

Wydatki na bieżące utrzymanie 
szkół i przedszkoli w latach 
2014-2018 wyniosły około 95 mln zł.

Czy wiesz, że...
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Najważniejsze działania w szkołach 
i przedszkolach w latach 2014-2018

SZKOŁY…

    wdrożenie innowacji pedagogicznych w szkołach, w celu pod-
niesienia kompetencji uczniów i  rozwijania ich zainteresowań 
w zakresie przedmiotów matematyczno-informatycznych, huma-
nistycznych oraz przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki

    dodatkowe zajęcia z matematyki, po jednej godzinie tygodniowo 
– dla uczniów klas VI przed sprawdzianem szóstoklasisty oraz dla 
uczniów klas III gimnazjum przed egz. gimnazjalnym 

    mała liczba uczniów w klasach, co wiąże się z dużymi nakładami 
fi nansowymi, lecz sprzyja edukacji, opiece i wychowaniu

    Gminny Dzień Edukacji Narodowej, który odbył się 17 października 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, pod-
czas którego Wójt uhonorował 18 osób, nagrody Wójta trafi ły do 
dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół 
i przedszkoli z terenu naszej gminy. Nagrody takie przyznawane 
są corocznie, jednak w 2017 r. odbyło się to podczas uroczystej 
gali. Wręczane są podziękowania dla emerytowanych nauczycieli 
i pracowników obsługi.

    dotacja na zakup sprzętu, aparatury medycznej, produktów 
leczniczych dla gabinetów profi laktyki zdrowotnej w szkołach 
w wysokości 24 364 zł. 

    dofi nansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna dla 
45 uczniów w latach 2015-2018 w kwocie 10 557 zł

    nauczaniem indywidualnym objęliśmy łącznie 26 uczniów, zajęcia 
specjalistyczne dla dzieci, w tym: logopedyczne, dydaktyczno-
-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, 
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne, 
z których łącznie skorzystało 2 842 uczniów. Najwięcej uczniów 
uczęszcza na zajęcia logopedyczne, średnio 400 uczniów rocznie. 

    z zajęć świetlicowych w  latach 2014-2018 skorzystało 1 255 
uczniów i z roku na rok ich liczba rośnie.

PRZEDSZKOLA…

    dodatkowe bezpłatne zajęcia z rytmiki we wszystkich przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

    bezpłatne dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla 4-latków
    bezpłatne zajęcia nauki gry w szachy w przedszkolach publicznych  

dla dzieci w wieku 5-6 lat
    od listopada 2016r. wydłużony czas pracy przedszkoli – do 

godz.17.00
    od stycznia 2018 r, w Przedszkolu Publicznym w Łękawicy wydłu-

żono godziny pracy - to kolejne przedszkole czynne od godz. 6.00
    od września 2017 r. uruchomiono nowe oddziały przedszkolne 

w Przedszkolu Publicznym im. Ks. Prałata Siemieńskiego w Szyn-
wałdzie oraz w Przedszkolu Publicznym w Pogórskiej Woli – co 
umożliwiło przyjęcie wszystkich zapisanych dzieci

    z inicjatywy  Wójta, dyrektor z Przedszkola Publicznego w Skrzy-
szowie, Pani Alicja Karwat, została odznaczona Złotym Medalem 
za Długoletnią Służbę. Medal ten, w imieniu Prezydenta RP Wrę-
czył Wicewojewoda, Pan Józef Gawron 18. X.2017 r.

SKRZYSZÓW GMINĄ EDUKACYJNĄ



Na projekty edukacyjne w  latach 2015-2018 przeznaczyliśmy blisko 92 419 zł; 
w tym ze środków zewnętrznych 47 517 zł

E- dzienniki w szkołach 
Zostały wdrożone we wrześniu 2017 roku we 
wszystkich szkołach naszej gminy i zastępują 
tradycyjny, papierowy dziennik. Na potrzeby e-
dzienników zmodernizowaliśmy sieci internetowe 
oraz zakupiliśmy komputery i laptopy na łączną 
kwotę 73 586 zł.

Na półkolonie w  latach 2015-2018 wydaliśmy 
ogółem 326 509 zł.
Oto jak liczbowo przedstawiały się półkolonie 
w poszczególnych latach:

    2015 rok. - 365 uczniów wzięło udział w pół-
koloniach. Koszt ogółem: 33 100,00 zł (w tym 
23 400 zł z budżetu szkoły oraz 7 700 zł wkład 
rodziców)

    2016 rok - 430 uczniów uczestniczyło w pół-
koloniach. Koszt ogółem: 55 600,00 zł (w tym 
33 400 zł z budżetu szkoły i 22 200 zł odpłat-
ność rodziców)

    2017 rok - 424 uczniów wzięło udział w pół-
koloniach. Koszt ogółem: 82 066 zł (w tym 55 
646 zł z budżetu szkoły oraz 26 420 zł wkład 
rodziców)

    2018 rok, zajęcia odbywały się w dwóch turach, 
łącznie wzięło w nich udział 775 uczniów. Koszt 
ogółem: 157 743 zł (w tym 100 468 zł z budżetu 
szkoły i 100 468 zł wpłaty rodziców)

organizowane dla najlepszych uczniów kl. VI szkoły podsta-
wowej (do 2016 r.) oraz III klas gimnazjum, na które w 2015 r. 
przeznaczyliśmy 4 872 zł, rok później 6 000 zł, w roku 2017 
– 5 181 zł, natomiast w bieżącym roku 8 080 zł. 

przyznane w latach 2015-2018 w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:
    2015 rok – 149 uczniów otrzymało stypendia, a pomiędzy nich rozdysponowaliśmy kwotę 33 840 zł
    w 2016 roku  było już 164 stypendystów, a przeznaczona kwota to 41 270 zł
    2017 rok – 151 uczniom przyznaliśmy stypendia o łącznej kwocie 36 550 zł
    najwięcej, bo aż 172 stypendystów było w 2018 r., a pomiędzy nich rozdysponowaliśmy 39 880 zł

Na stypendia w latach 2015-2018 przeznaczyliśmy 151 540 zł, 
a kwotę tą podzieliliśmy pomiędzy 636 uczniów.

Stypendia naukowe

E-dzienniki

Półkolonie w szkołach 

Wycieczki do Warszawy

20 

WYDANIE
SPECJALNE SKRZYSZÓW GMINĄ EDUKACYJNĄ

Wśród nich znalazły się następujące projekty:

    „Jeżdżę z głową”
    „Szkolny Klub Sportowy”
    Darowizna mBank.pl – program „mPOTĘGA” 

– „Festiwal nauki – inspiracje matematyczne”
    „Matematyczne być albo nie być”
    „Ogród marzeń, ogród wrażeń”



Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, jest jedyną instytucją 
kultury na terenie gminy Skrzyszów. Organizuje i koordynuje wydarzenia 
kulturalne oraz rozrywkowe. Popularyzuje literaturę, sztukę, dba o rozwój 
czytelnictwa, zajmuje się redagowaniem i wydawaniem kwartalnika „ECHO 
GMINY”, a także od niedawna promocją gminy oraz współorganizacją roz-
grywek sportowych. 
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KULTURALNIE

Najważniejsze wydarzenia orga-
nizowane i współorganizowane 
przez GCKiB w latach 2014-2018: 

    wystawy i spotkania: Noc Muzeów - „galeria jednego 
obiektu”, wystawy: „Świat Toruńskiego Piernika”  „DE-
BIUTY”, „ Świat Kobiety” i „Kolory regionu”, Jerzego Ruszla, 
Marty Piątek, Beaty Piski, Tadeusza Koniarza, Pauliny Góry 
i Ewy Nagórzańskiej,”,  spotkanie z misjonarzami o. Fran-
ciszkiem Mickiem, o. Adamem Mazurem, z podróżnikiem 
Mariuszem Kurcem, spotkania autorskie z Zofi ą Kleszcz, 
Bogną Wernichowską, Zbigniewem Kołbą, Wiesławem 
Drabikiem, oraz aktorem Jerzym Palem

    wyjazdy do teatrów, opery oraz filharmonii: Teatr 
Muzyczny ROMA, Opera Narodowa, Teatr Ludowy, Teatr 
Nowa Łaźnia, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Opera, Filhar-
monia im. Karola Szymanowskiego - Kraków, Europejskie 
Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławi-
cach, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Centrum 
Sztuki Mościce, Teatr im. Ludwika Solskiego,  Muzeum 
Etnografi czne - Tarnów. 

    wycieczki do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
Doliny Będkowskiej, Ciężkowic, Jaskini Wierzchowskiej, 
Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie

    koncerty: „Szynwałdzkie Tarasy”- zespół jazzowy BIG 
Contest Band, chóru szkolnego z Szynwałdu, organowy 
Barbary Cornet, zespołu „Moja szkatułka”, Roberta Ka-
sprzyckiego, współorganizacja Koncertów Charytatyw-
nych z udziałem gwiazd

    konkursy i przeglądy artystyczne: konkurs artystów 
-  „MAESTRO”, Ogólnopolskie Konkursy Fotografi czne - 
„Historie Codzienne”, „Twarze” „Zbliżenia” 

    warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 
plastyczne, teatralne, muzyczne, robotyczne, fotogra-
fi czne,  gra terenowa „Podchody”, pokój zagadek „exit 
room” – poddasze, „MasterChef Junior", zajęcia z języka 
angielskiego, lekcje gry na gitarze i wiele innych.

    projekty: „Wolność jest nam dana, ale i zadana - 100 
lat niepodległości”- zostań zbieraczem historii, „Mały 
Skrzyszów. Tropię to”, „Wakacje z pomysłem” - różnorod-
ne warsztaty dla dzieci, „Kultura bez barier”- wyjazdy na 
spektakle teatralne i muzyczne, „Nasz Teatr - warsztaty 
teatralne” -  warsztaty poprzedzone prezentacją spektaklu 
„Stokrotka”, zaprezentowanym podczas 5. Konfrontacji 
Teatrów Dzieci i Młodzieży

    projekcje fi lmowe:  39 projekcji bajek na dvd, 4 fi lmów dla 
dorosłych, 4 Noce Filmowe współorganizowane z Mło-
dzieżową Radą Gminy 

    imprezy rozrywkowe: potańcówki plenerowe w Szyn-
wałdzie, Skrzyszowie i Pogórskiej Woli, współorganizacja 
m.in: Dożynek Gminnych, Mundurowego Dnia Dziecka, 
festynów, balu integracyjnego dla osób niepełnospraw-
nych i wiele innych.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Skrzyszowie w liczbach: 
(z fi liami w Szynwałdzie, Pogórskiej Woli i Łękawicy)

    2 328 - czytelników 
    30 324 - wypożyczenia
    77 666 woluminów - księgozbiorów 
    25 - tytułów czasopism 
    15 - komputerów udostępnionych czytelnikom 
    3 093 - internautów 
    33 931 - odwiedzin w bibliotece 
    katalog on-line
(Podstawowe dane statystyczne GUS za rok 2017)



W ciągu ostatnich czterech lat znacznie wzrosło zainteresowanie sportem w gmi-
nie. Zarówno dzieci, młodzież a także dorośli uprawiają dyscypliny, które cieszą 
się rosnącą popularnością.
Na terenie Gminy Skrzyszów istnieje 5 klubów sportowych, w których działają 
poszczególne grupy sportowe. Prowadzone są zajęcia i rozgrywki w piłkę nożną, 
piłkę ręczną, tenis stołowy i siatkówkę. Na przełomie lat 2015-2018 działają łącznie 
123 grupy sportowe, tj. blisko 2.136 zawodników.

Piłka nożna – wśród lig nadzorowanych przez PZPN, 
gminne drużyny aktualnie występują w:

    klasie okręgowej - LUKS Skrzyszów, LKS Ładna,
    A klasie - KS Pogoria Pogórska Wola, LKS Szynwałd,
    B klasie - LKS Łękawica.

Liczne turnieje organizowane
z różnorodnych dziedzin sportowych:

    Puchar Wójta Gminy Skrzyszów w piłce nożnej seniorów
    liczne turnieje halowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (piłka 

nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy) 
    turnieje mikołajkowe oraz z okazji dnia dziecka
    Puchar Przechodni Biskupa Tarnowskiego szkół imienia Jana 

Pawła II
    turnieje tańca z cyklu Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim 

Stardance
    szachowe turnieje o Puchary Sołtysów, Wójta Gminy Skrzyszów 

i Starosty Tarnowskiego
    turnieje jeździeckie

Od 2013 roku funkcjonują 3 orliki w Pogórskiej Woli, Skrzyszo-
wie i Szynwałdzie gdzie amatorsko odbywają się zajęcia spor-
towe z piłki nożnej, siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego

    2014-2018 odbyło się 7 edycji Amatorskich Lig Orlikowych 
oraz aktualnie trwa XII edycja z 10 drużynami z terenu gminy 
i powiatu

Wśród licznych osiągnięć sportowych, zarówno zespołów, jak 
i indywidualnie, wśród mieszkańców gminy wysokie osiągnię-
cia uzyskali m.in.: 

    Mateusz Galus (tenis stołowy) - II miejsce w małopolskiej 
gimnazjadzie młodzieży

    Katarzyna Galus (tenis stołowy) - wielokrotne mistrzostwo wo-
jewództwa w singlu i deblu, III miejsce w Polsce w kat. Juniorek

    Gabriela Łabędź (szachy) - rok 2015 dzięwięcioletnia szachistka 
uzyskała międzynarodowy renking ELO MFSz Fide podczas II 
Ligi Małopolskiej Seniorów

    Jakub Salawa (karate) - wielokrotne podium w ogólnopolskich 
turniejach

    Natalia Korzec (karate) - mistrzostwo Polski Juniorów, brązowy 
medal mistrzostw Europy w kat. kadetów, liczne osiągnięcia 
w krajowych i międzynarodowych turniejach

    Bartosz Kapustka (piłka nożna) - reprezentant Polski w ka-
drach juniorskich i kadrze seniorskiej, reprezentant w Mi-
strzostwach Europy 2016, bramki w eliminacjach do ME2016 
i MŚ2018, odkrycie roku w Plebiscycie Piłki Nożnej 2015, 
Odkrycie Sezonu Ekstraklasy 2015/2016
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MAŁOPOLSKIE WEKTORY 
WSPÓŁPRACY
W  konkursie Małopolskie Wektory Współpracy 
nagradzane są inicjatywy podejmowane przez sa-
morządy lokalne wspierające rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. Konkurs Małopolskie Wektory 
Współpracy od 11 lat realizowany jest przez Mało-
polski Instytut Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego. Intencją organizatora 
jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny 
poziomu zaangażowania organizacji społecznych 
w  realizację zadań publicznych - sfery niezwykle 
ważnej dla każdej lokalnej społeczności.
W 2017 roku zostaliśmy Laureatami konkursu „Ma-
łopolskie Wektory Współpracy”, jako jedna z wielu 
wyróżnionych gmin.  
W 2018 roku otrzymaliśmy I miejsce – za najlepsze 
przykłady partnerskiej współpracy jednostki 
samorządu terytorialnego z organizacjami po-
zarządowymi.

STOWARZYSZENIA, SENIORZY 
Na terenie gminy prężnie działające stowarzyszenia odnoszą kolejne 
sukcesy. Do najaktywniejszych należą Klub Kobiet Kreatywnych 
„Gracja”, Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej oraz niedawno po-
wstałe Stowarzyszenie Mój Szynwałd i Stowarzyszenie OLIMP. 
Od 2016 roku działa również POGODNY KLUBIK dla seniorów, który 
w latach 2016-2017 prowadzony był przez Klub Kobiet Kreatywnych 
Gracja a od 2018 r. przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd.
Wspieramy również pszczelarzy – w 2017 r. gmina przystąpiła do 
programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” a  tym samym 
poparła „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”.

Zrealizowany przez Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA projekt 
– AKADEMIA ZDROWEGO ODŻYWIANIA – wygrał plebiscyt 
na najciekawszą inicjatywę Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich Małopolska Lokalnie, spośród 73 projektów z terenu 
województwa małopolskiego nominowanych do konkursu. Projekt 
polegał na przeprowadzeniu dwóch wykładów z dietetyki oraz 
ośmiu praktycznych warsztatów kulinarnych z zakresu zdrowego 
odżywiania. Efektem końcowym projektu było wydanie książki 
z wypracowanymi 29 przepisami dietetycznych potraw.

Nasze wspólne działanie przynosi efekty, stąd w minionej kadencji otrzyma-
liśmy wiele nagród i wyróżnień na rozmaitych konkursach czy plebiscytach. 
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
DLA WSZYSTKICH 
Coroczne włączamy się w organizację imprez sportowych w ramach akcji 
Europejskiego tygodnia Sportu, a w 2015 r. zostaliśmy laureatami za zajęcie 
11-go miejsca, spośród gmin i powiatów z całej Polski włączających się w to 
przedsięwzięcie.

NAJLEPSZY SOŁTYS 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Mamy najlepszych sołtysów, których praca jest doceniana również na 
szczeblu wojewódzkim.

     2015 r. – III miejsce Stanisław Starostka, wyróżnienie Halina Mondel,
     2016 r. - wyróżnienie Maria Żywiec,
     2017 r.-  IV miejsce Stanisław Barnaś.
    Wyróżnienie dla sołectwa Skrzyszów w konkursie „Niezwykła Małopol-

ska Wieś 2018”,  kategoria: Nowatorska Małopolska Wieś – 20 000 zł

EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 
Jako jedna z nielicznych gmin w województwie co roku jesteśmy w pierw-
szej dziesiątce gmin edukacyjnych.

    2014 r. II miejsce  za projekt p.n. „Mały Uniwersytet Skrzyszowski”,
    2015 r. IV miejsce,
    2016 r. zakwalifi kowaliśmy się do II etapu – jako jedna z 11 gmin,
    Tytuł Mecenasa Bilansu Kariery przyznano wójtowi Marcinowi Kiwiorowi,
    2017 r. zakwalifi kowaliśmy się do II etapu jako jedna z 10 gmin.



    w latach 2017 -2018 aż 228 dzieci skorzystało z zajęć nauki jazdy na nartach,
    wszystkie 6 szkół podstawowych otrzymało dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażone 

w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rządowy program „Aktywna tablica” ma za zadanie rozwijanie szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w latach 2017-2019.

    w gminie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona w Łękawicy przez Klub Kobiet 
Kreatywnych GRACJA

    w 2018 r. Stowarzyszenie OLIMP Skrzyszów zorganizowało po raz pierwszy dla dzieci półkolonie połączone 
z nauka jazdy na koniach

    wójt Gminy Skrzyszów znalazł się wśród 10 najlepszych Włodarzy w Kraju w konkursie Programu 1 TVP S.A. 
„Wójt roku 2015”. Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz gminy.

Czy wiesz, że...

24 

WYDANIE
SPECJALNE

Fot. Ewelina Wójtowicz źródło: Klub Kobiet Kreatywnych Gracja
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