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życzymy, aby ten czas był czasem przemiany serc 
i ożywienia wiary, aby dawał nadzieję i umacniał miłość.

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa oświeca nam drogi 
codziennego życia i pomaga czynić je szczęśliwym. 

Życzymy pogody w sercu, radości i spokoju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, wiosennego nastroju,

 duchowego wzbogacenia i umocnienia, 
ciepłych, rodzinnych, pełnych pokoju 

Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności. 

Przewodniczący Rady
Gminy Skrzyszów

Marcin Tryba

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
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Już po raz IX odbył się Koncert 
Charytatywny pod patronatem Wójta 
Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora. 
Kolejny raz, przy współpracy tak wielu 
znakomitych osób udało się wspomóc 
kilkoro dzieci przewlekle chorych z te-
renu Gminy Skrzyszów, które walczą 
o swoje zdrowie i potrzebują drogiego, 
specjalistycznego leczenia. 

W  tym roku koncert rozpoczęli 
nauczyciele i uczniowie z tarnowskiej 
szkoły rocka S.M.ROCK, która działa 
w  Tarnowskim Centrum Kultury już 
25 lat. Młodzi artyści zaprezentowali 
znane covery w ciekawych aranżacjach. 
Wystąpiły również laureatki naszego 
gminnego konkursu Maestro – Mile-
na Gębala z Ładnej i Kinga Zyguła ze 
Skrzyszowa w  towarzystwie Maksy-
miliana Tyla. 

Gwiazdą tegorocznego koncertu był 

zespół, który wpisał się 
do historii polskiej muzy-
ki jako legenda – DŻEM. 
Zaprezentował swoje 
największe przeboje takie 
jak m.in: „Wehikuł czasu”, 
„W życiu piękne są tylko 
chwile”, „Sen o Viktorii”, 
„Whiskey” i wiele innych. 
Hala w Skrzyszowie wy-
pełniona była po brzegi, 
a publiczność bawiła się 

znakomicie. Bilety na koncert sprzeda-
ły się w całości, a fani „Dżemu” przybyli 
do nas z wielu miejscowości naszego 
regionu. 

Jednak dla organizatorów najważ-
niejszym punktem tego wieczoru była 
licytacja przedmiotów podarowanych 
przez darczyńców. 

Podczas IX koncertu licytowane 
były mi.in: ofi cjalna kurtka 
kadry narodowej skocz-
ków narciarskich; obrazy 
Stanisława Samborskie-
go, Wacława Onaka czy 
Grzegorza Ostrowskiego; 
wypalony w drewnie por-
tret papieża Jana Pawła II; 
koszulka klubowa Roberta 
Lewandowskiego; ofi cjalna 
koszulka meczowa Pawła 
Zatorskiego – dwukrot-

nego Mistrza Świata w  siatkówce; 
miody; własnoręcznie wykonane ikony, 
szkatułki i pudełka oraz wiele innych. 

Po podsumowaniu wszystkich 
przychodów i kosztów organizacyjnych 
tegorocznego koncertu, z  ogromną 
satysfakcją informujemy, że udało 
się zebrać dla potrzebujących kwotę 
68 281 zł - co daje dla każdego z pię-
ciorga dzieci kwotę wsparcia w wyso-
kości 13 656 zł.

Wszystkim sponsorom, darczyń-
com, osobom licytującym, wrzucają-
cym pieniądze do puszek i kupują-
cym bilety, organizatorom i wolonta-
riuszom oraz wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do naszego dzieła, składamy wyrazy 
ogromnej wdzięczności i szacunku za 
okazaną hojność i dar dzielenia się 
swoim dobrem z innymi.

WYDARZENIA

IX Koncert Charytatywny podsumowanie

·
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Gmina Skrzyszów zajęła 76 miej-
sce na 2478 gmin i  miast w  Polsce 
w  rankingu dotyczącym realizowa-
nych projektów do połowy ubiegłego 
roku, które współfi nansowane są ze 
środków unijnych. Dane GUS dotyczą 
wszystkich projektów realizowanych 
na terenie danej gminy czy miasta 
w perspektywie unijnej na lata 2014-
2020. Jako „gmina wiejska” zajęliśmy 
najwyższe miejsce zarówno w  po-

wiecie jak i  w  województwie. We-
dług danych GUS w badanym okresie 
czasowym pozyskaliśmy aż 314 372 
457 zł. Jest to dobry przykład wy-
korzystania funduszy europejskich. 
Kolejna perspektywa unijnego bu-
dżetu może być mniej szczodra dla 
naszego kraju.

Dodatkowo, nasza gmina charak-
teryzuje się najwyższym wskaźnikiem 
wydanych pozwoleń na budowę bu-

dynków mieszkalnych w  2018 roku, 
gdyż wydano w sumie 84 pozwolenia, 
dzięki czemu plasujemy się na drugim 
miejscu w powiecie tarnowskim. Po-
zwolenia wydane w 2018 roku w po-
szczególnych sołectwach:

- w Ładnej - 20
- w Łękawicy - 13
- w Pogórskiej Woli - 24
- w Skrzyszowie - 10
- w Szynwałdzie – 17
Nieustanny rozwój gminy, liczne 

inwestycje, które maja na celu poprawę 
warunków życia mieszkańców oraz 
dogodne położenie geografi czne spra-
wiają, że tereny te stają się atrakcyjne 
pod zabudowę.

Historyczne Osiągnięcia
Gminy Skrzyszów
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SPONSORZY

- 3W Dystrybucja Budowlana 
- FUH „MAT-MAT” Krzysztof Mącior
- AGRO-MAREK Skrzyszów
- Auto – Komis Modelscy
- Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
- PHU Topicar S.C. Tomasz Sysło, Piotr Siedlik
- FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. 
   Zakład w Tarnowie
- Agencja Ochrony Osób, Mienia 
    i Usług Detektywistycznych „CERBER” s.c.
- Tarnowskie Centrum Kultury Rynek 5,
   Tomasz Kapturkiewicz
- Tarnowskie Centrum Informacji Rynek 7,    
   Marcin Pałach
- Marcin Szufnara- Delikatesy Centrum
- Paweł Mróz – Groszek
- Elżbieta i Kazimierz Świdzińscy – Hit-Pol 
- FUH Elżbieta Onik
- Mariusz Czarnik FTHU
- Firma Reklamowa REDRUK 
   Marek Grzywa, Piotr Górnikiewicz
- SIGMA-GLASS PRODUCENT SZKŁA   
   OZDOBNEGO I ARTYSTYCZNEGO
- FHP Barbara Sp. z o.o. 
- PHU WAMEX Sp. z o.o. 
- PERFEKT Tomasz Nazimek
- Transport Drogowy Paweł Nowak
- COPY BIURO Daniel Onik
- ELEKTROECO Sp. z o.o. 
- BSR w Krakowie Oddział Tarnów
- Zakład Betoniarski JURBET Piotr Musiał
- Stowarzyszenie OLIMP
- Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej
- Koło Pszczelarzy ze Skrzyszowa
- Koło Pszczelarzy ze Szynwałdu
- Zdzisław Januś Firma 
   Usługowo Handlowa „KUBUŚ”
- Provideo FOTO Mateusz Papuga 
- Grzegorz Mądel Import Autokarów –
   Firma Handlowo Usługowa
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
   TAURUS Sp. Z o.o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo-   
   Handlowe ZELIAŚ, Leszek i Sylwester Zeliaś
- Budzik Meble Adam Budzik
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
   Maria i Krzysztof Kowalscy 
- ROAD SYSTEM Jacek Niedojadło S.C. 
- Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o.
- AUTO-RUCH M. Świerczek, J. Zaworski S.J. 
- Pani Marzena Budzik 

- Jan Starostka – Piekarnia
- Zuzanna Januś
- Jakub Kołodziej
- Sklep spożywczo-przemysłowy
   Galux Skrzyszów
- Lucyna i Jan Świstek
- ks. Sylwester Miciniak
- ks. Krzysztof Kutek
- ks. dziekan Zdzisław Gniewek
- Koło Łowieckie „Dzik”
- Usługi budowlane – brukarstwo. Pruchnicki s.c. 
   Mieczysław Pruchnicki, Krzysztof Pruchnicki
- Usługi remontowo – budowlane Jan Soprych
- Zakład usługowo – handlowy
   RENIMAR Marek Kolawa
- Paweł Studziński
- Jadwiga Chwistek
- MEGA-TRANS Transport i Spedycja, 
   Jakub i Cecylia Boruch
- Biuro Geodezji M. Mucha
- Adrian Dębosz
- Zakład Mechaniki Pojazdowej, Janusz Kozioł
- F.H.U. KAMIL Robert Smoszna
- Violetta i Wacław Onak
- Artur Kopeć
- Beata Swarlik
- Stowarzyszenie ARCAMINO
- Stanisława Siemek
- Dawid Kapustka
- Kazimierz Kapustka
- Marta i Kazimierz Krawczyk
- Urszula Augustyn Posłanka na Sejm RP
- Stanisław Mucha
- Damian Kurek
- Radni Gminy Skrzyszów
- Piotr Kupiec
- Michał Łabędź Firma Usługowo – Handlowa    
   INSPLAST
- Grażyna Łabędź F.H.U. INPLAST
- MK Media Marcin Ausenberg
- Krzysztof Głuszak
- Jolanta i Tomasz Pruchnik
- Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy   
   GROM, Krzysztof Zdeb
- Sklep Spożywczo – Przemysłowy 
   Elżbieta Dziurawiec 
- F.H.U. DOMBEK Norbert Kusek
- Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD 
    Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp. J.
- Alina Starzychowicz – Smagacz
- Julian Kloch

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów i darczyńców 
IX KONCERTU CHARYTATYWNEGO pod patronatem 

Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora
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Jeszcze w  tym roku planujemy 
zwiększyć bezpieczeństwo na dro-
gach budując dwa nowe przejścia 
dla pieszych. 

Pierwsze z   nich powstanie 
w  Skrzyszowie na drodze powia-
towej nr 1357K. Tutaj w  ramach 
przebudowy drogi powstanie 179 
metrowy odcinek chodnika wraz ze 
schodami terenowymi, barierami, 
zjazdami indywidualnymi, posze-
rzeniem jezdni drogi powiatowej, 
odwodnieniem oraz oświetleniem 

Nasza gmina jest ważnym miejscem 
dla przesyłu gazu ziemnego. Wiąże 
się to przede wszystkim z obecnością 
w Pogórskiej Woli strategicznej spółki 
polskiej gospodarki Operatora Gazo-
ciągów Przesyłowych Gaz-System S.A. 
Obecnie na terenie trzech miejscowo-
ści: w Ładnej, Pogórskiej Woli i Szyn-
wałdzie trwa budowa gazociągu. Bę-
dzie to jeden z korytarzy wpisujących 
się w strategię środkowoeuropejską 
w kierunkach północ-południe z moż-
liwością przesyłu gazu w obydwu kie-
runkach. W przyszłości stanie się czę-
ścią łącznika między terminalem LNG 
w Chorwacji i polskim terminalem LNG, 
który ma być połączony z gazociągiem 
„Baltic Pipe”. Gazociąg jest również 
elementem koncepcji południowej 

i  montażem aktywnego znaku 
drogowego. Planowana wartość tej 
inwestycji to ponad 135 tys 447 zł.

Drugie przejście dla pieszych 
powstanie na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej nr 1378K z drogą gminną 
nr 203652K w Pogórskiej Woli. Ta 
inwestycja jest na etapie procedury 
przetargowej.

Oba przedsięwzięcia zostaną 
wsparte środkami finansowymi 
z Powiatowego Zarządu Dróg.

Planujemy nowe przejścia dla pieszych

Gazem przez gminę
nitki i ma posłużyć przesyłowi gazu na 
wschód. Obecność gazociągu na tere-

nie naszej gminy oraz generalnie na 
południu Polski będzie wsparciem dla 
rozwoju rynku gazownictwa w naszym 
regionie. Prace na terenie gminy mają 
się zakończyć do końca roku.

fot. Anna Mądel



KWIECIEŃ 2019

7 

INWESTYCJE

Gmina Skrzyszów otrzymała dofi -
nansowanie na inwestycję pn. „Zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowościach: Skrzyszów, Szyn-
wałd, Łękawica, Ładna”, w wysokości 
blisko  1 mln 595 tys. zł ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) na lata 2014-2020. 

W związku z tym zagospodarowa-
ne zostaną centra wsi w poszczegól-
nych sołectwach:
 w  Skrzyszowie powstaną: par-

king, plac zabaw, siłownia na 
wolnym powietrzu, oświetlenie 
hybrydowe, chodnik, kanalizacja 
deszczowa,

 w Szynwałdzie powstaną: siłownia 
na wolnym powietrzu (za placem 
zabaw) wraz z połączeniem z alej-
kami w wąwozie i usadowieniem 
ławek, koszy oraz oświetleniem 
energooszczędnym, ogrodzenie 
przedszkola publicznego, powięk-
szony zostanie plac zabaw, nastąpi 
rozbiórka ogrodzenia przed szkołą 

Firma Biprokom z Krakowa zorga-
nizowała spotkanie z mieszkańcami 
przysiółku Żurawieniec w sobotę 16 
marca, w Pogórskiej Woli. Tematem 
przewodnim było skonsultowanie 
etapu projektowania sieci wodno – ka-
nalizacyjnej z mieszkańcami tej części 
miejscowości, a dokumentacja projek-
towa przygotowywana jest na zlecenie 
Tarnowskich Wodociągów. 

oraz wymiana starego oświetlenia 
przed szkołą na oświetlenie parko-
we (energooszczędne)

 w  Łękawicy powstaną: siłownia 
na wolnym powietrzu, plac za-
baw, oświetlona zostanie droga 
wewnętrzna wraz z chodnikiem, 
przebudowane zostaną wszyst-
kie kolidujące sieci infrastruktury 
technicznej

 w  Ładnej powstaną: siłownia na 
wolnym powietrzu, placu zabaw, 
o ś w i e t l o -
na zostanie 
droga pro-
wadząca do 
budowanych 
o b i e k t ó w , 
w y k o n a n i e 
zostanie od-
w o d n i e n i e 
projektowa-
nych terenów 
oraz przebu-
dowane zo-

staną wszystkie kolidujące sieci 
infrastruktury technicznej. 

Z radością informujemy, że wszyst-
kie umowy zostały podpisane, a tereny 
są oddane pod inwestycję, co oznacza, 
że jeszcze w tym roku będziemy mogli 
cieszyć się nowymi, pięknymi centrami 
wsi.  Nowo powstała infrastruktura 
przede wszystkim będzie służyła 
mieszkańcom, ale także zwiększy 
atrakcyjność naszych miejscowości. 
Rekreacja i spędzanie czasu na wolnym 
powietrzu w bezpiecznych i estetycz-
nych warunkach staje się podstawową 
potrzebą cywilizacyjną. Obiekty przy-
czynią się do utrzymania zdrowego 
trybu życia tak dzieci jak i seniorów.  

Kolejna duża inwestycja 
w Gminie Skrzyszów już trwa!

Sieć wodno-kanalizacyjna
w Pogórskiej Woli

fot. Dawid Prokopowicz
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Nowy wóz strażacki 
w OSP KSRG Pogórska Wola

Jednostka OSP KSRG Pogórska Wola 
posiada nowy wóz strażacki marki Volvo 
FL. Samochód wyposażony jest w nie-
zbędny sprzęt, m.in. w  autopompę, 
maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę 
o sile 8 ton, falę świetlną, a także zestaw 
do łączności radiowej. Samochód może 
jednorazowo przewieźć ok. 2500 litrów 
wody i 300 litrów środka pianotwórcze-
go do gaszenia pożarów, a napęd 4x4 
oraz silnik o mocy 280 KM, umożliwia 
dotarcie do najbardziej niedostępnych 
terenów. Wóz ten jest w wersji premium, 

wszystkie schowki na niezbędny sprzęt 
są wysuwane i obrotowe, co znacznie 
ułatwia i usprawnia udzielanie pomocy. 

Zakup nowego samochodu stra-
żackiego to bardzo duży koszt, w tym 
przypadku 809 709 zł. 

Kwotę tą Druhowie przy współpracy 
Urzędu Gminy w Skrzyszowie pozyskali 
z następujących źródeł:
 400 000 zł w formie pożyczki za-

ciągniętej przez Gminę Skrzyszów 
z   Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie,
 200 000 zł w formie dotacji od Ko-

mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej,

 61 904 zł w  formie dotacji z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie,

 59 709 zł dofi nansowanie ze środ-
ków własnych z  budżetu Gminy 
Skrzyszów,

 38 096 zł w formie dotacji z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie,

 19 000 zł w formie darowizny od 
Operatora Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM,

 6 000 zł – środki własne OSP KSRG 
Pogórska Wola,

 5 000 zł – w formie dotacji ze środ-
ków powiatu tarnowskiego.

Ponadto ze środków funduszu so-
łeckiego na 2019 rok, w kwocie 29 896 zł
zostaną zakupione ubrania specjalne 
i osobiste dla Strażaków oraz armatura 
wodna, która zwiększa możliwości ga-
śnicze podczas akcji. 

Dzięki współpracy i wsparciu tak 
wielu osób i instytucji udało się zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkańców, 
druhów jak i  każdego, kto będzie 
potrzebował pomocy specjalistycz-
nego sprzętu i dobrze wyposażonych 
strażaków.
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BUDŻET

Informacja
Starostwo Powiatowe w Tarnowie przeprowadziło pomiary gruntów na terenie wsi Ładna, w wy-
niku czego, dokonało w 2018 r. modernizacji gruntów dotyczących obrębu Ładna. W efekcie, 
wydzielone zostały grunty zabudowane z podatku rolnego na podatek od nieruchomości, co 
miało wpływ na wzrost ustalonego podatku.
Gmina ustalając wysokość podatków jest zobowiązana do przyjęcia podstawy powierzchni gruntu, 
które są wskazane w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. 

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej
Urząd Gminy przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo pocztowe od 1 stycznia 2013r na właści-
cielu lub współwłaścicielu nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny spoczywa 
obowiązek posiadania i umieszczania skrzynki pocztowej na listy. Skrzynka pocztowa musi być 
umieszczona przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnodostępnej części nierucho-
mości. Osoba, która nie dopełni swoich obowiązków, może liczyć się z karą grzywny. 

Właściwe oznakowanie nieruchomości
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomo-
ściami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem 
porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartografi czne. Niedopełnienie 
obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia, za 
które grozi kara grzywny. 

W  budżecie gminnym na 2019 
rok uchwalonym przez Radę Gminy 
Skrzyszów zaplanowano, że do kasy 
gminnej wpłynie ponad 57 mln 324 
tys., natomiast wydatki wyliczono na 
poziomie ponad 66 mln 667 tys. De-
ficyt, który wynika z realizacji inwe-
stycji z dofinansowaniem z budżetu 
Unii Europejskiej, zostanie pokryty 
z kredytów i pożyczek, w tym głów-
nie na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji unijnych.

Dochód gminy składa się głównie 
z  subwencji państwowych, podat-
ków oraz środków pozyskanych 
ze źródeł zewnętrznych. Podatki 
stanowią około 27% wszystkich 
dochodów. 

Najważniejsze wydatki dla roz-
woju gminy stanowią inwestycje, 
na które w  tym roku zaplanowano 
przeznaczyć blisko 17,5 mln z czego:

 aż 11,6 mln przeznaczone zosta-
nie na rozbudowę sieci kanali-
zacyjnej. Jest to bardzo ważne 
przedsięwzięcie, na które z nie-
cierpliwością czekali mieszkań-
cy, gdyż wiąże się z  poprawą 
jakości ich życia i ma ogromny 
wpływ na ekologię

 drugą ważną inwestycją jest 
dokończenie budowy sieci wo-
dociągowej w Świniogórze, na co 
przeznaczymy prawie 800 tys. zł.

Każda z  tych inwestycji niesie 
za sobą ryzyko napotkania różnych 
problemów ze strony wykonawców, 
jednak mamy nadzieję, że uda się je 
zrealizować zgodnie z planem. 

Podstawową zasadą przy plano-
waniu budżetu jest to, że w każdym 
sołectwie chcemy poprawić warunki 
życia jednakowo, toteż w Skrzyszo-
wie, Ładnej, Szynwałdzie i Łękawicy 

zaplanowano „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej”. Na ten cel 
udało się pozyskać prawie 1,6 mln 
złotych ze środków unijnych, nato-
miast wartość inwestycji to ponad 
3 mln zł. Blisko 1 mln 150 tys. zł. 
przeznaczymy na budowę i remonty 
dróg publicznych, co poprawi bez-
pieczeństwo w całej naszej gminie.

Największą część budżetu sta-
nowią wydatki na oświatę i wycho-
wanie. W  bieżącym roku będzie to 
22 mln 387 tys., co stanowi ponad 
33,5% wydatków ogółem, podczas 
gdy inwestycje stanowią 26% wy-
datków ogółem. Pomoc rodzinom 
jest również jednym z  większych 
wydatków – 13 mln 679 tys.

Warto podkreślić, że jest to kom-
pilacja oczekiwań, nadziei i możliwo-
ści. A te oczywiście są różne. W przy-
padku naszej gminy mamy prawo 
o  naszym budżecie powiedzieć, że 
jest ambitny i prorozwojowy.

Co zaplanowano w budżecie 
gminnym na 2019 rok?
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1.01.2023 1.01.2027
Całkowity zakaz użytkowania 
bezklasowych kotłów na węgiel 
lub drewno, czyli tzw. kopciuchów.
Wszystkie stare kotły muszą 
zostać wymienione 
do końca grudnia 2022!

Całkowity zakaz 
użytkowania 
kotłów, klasy 3 i 4. 
Kotły te muszą zostać 
wymienione do 
końca grudnia 2026!

Dozwolone będą tylko piece i ko-
minki spełniające normy emisyjne 
lub posiadające sprawność cieplną 
powyżej 80%. Istniejące piece 
i kominki muszą zostać wyposażone 
w urządzenie redukujące emisję pyłu 
(np. elektrofiltr) do poziomu ekopro-
jektu (emisja pyłu do 40 mg/m³). 

Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych 
oraz węgla, który zawiera powyżej 15% drobnego ziarna 
(0–3 mm). Zawsze żądaj od sprzedawcy świadectwa 
jakości paliwa. Zachowaj je do kontroli.

Nowo instalowane kominki i piece muszą 
również spełniać wymagania ekoprojektu.

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.

2018 20222019 20232020 20242021 2025 2026 20272017

3–4 
KLASA

Taki obowiązek wynika z uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wszystkie bez-
klasowe instalacje grzewcze takie jak: kotły, piece, kozy, kominki na paliwa stałe 
muszą być wymienione do końca 2022 roku. Za naruszenie przepisów uchwały 
antysmogowej może być nałożona kara finansowa od 500 do 5000 zł. 
Dowiedz się więcej na:  powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Na wymianę kotła można dostać 
dofinansowanie np. w Urzędzie Gminy 
lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Więcej na: powietrze.
malopolska.pl/dofinansowanie/ 

Budujesz lub remontujesz dom? Od tej daty 
wolno instalować tylko kotły spełniające normy 
ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³). 
Więcej na: powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Apel do rolników wykonujących opryski
W związku z prośbą pszczelarzy do rolników, Wójt Gminy Skrzyszów apeluje, aby rolnicy przestrzegali 
zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania oprysków środkami ochrony roślin, opryskiwali pola 
dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, kiedy już niewiele pszczół wylatuje z uli. 
Przez niewłaściwe opryski giną pszczoły, które są głównymi zapylaczami roślin. 
Należy podkreślić, że dawniej środki ochrony roślin działały powierzchniowo i nie szkodziły tak 
pszczołom. Preparaty nowej generacji krążą w sokach roślinnych i dostają się także do nektaru, który 
zbierają pszczoły.
Ryzyko zatrucia pszczół można zmniejszyć przez m.in. niestosowanie środków ochrony roślin bar-
dzo toksycznych i toksycznych w czasie kwitnienia, nie opryskiwanie upraw, w których są kwitnące 
chwasty, dobieranie preparatów mało toksycznych dla pszczół i przestrzeganie okresów prewencji. 
Zabiegi należy wykonywać późnym wieczorem po zakończeniu lotu pszczół. Kwestie oprysków regu-
luje ustawa o ochronie roślin, zgodnie z którą środki ochrony roślin można stosować wyłącznie w taki 
sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Mam nadzieję, że apel przypomni o niebezpieczeństwach i zagrożeniach podczas stosowania środków 
ochrony roślin, uwrażliwi, pobudzi świadomość, a jednocześnie przyniesie satysfakcję z bezpiecznie 
wykonanej pracy. 

Apel do właścicieli psów
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o nasilającym się problemie wałęsających się psów 
po terenie Gminy Skrzyszów, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, Wójt Gminy 
Skrzyszów przypomina właścicielom czworonogów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad 
psami (trzymaniu psów w obrębie swojej posesji) i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz 
ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.
Za wszystkie szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi jego właściciel.
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Ośrodek Wsparcia dla Osób w Po-
deszłym Wieku i Młodzieży – Pogodny 
Klubik został utworzony w  2017 r. 
i prowadzony jest przez Stowarzysze-
nie Mój Szynwałd. W ubiegłym roku 
w ramach jego działalności odbyły się: 
2 spotkania integracyjne przy ognisku, 
3 wycieczki, 2 wyjścia do muzeum, zaję-
cia w ramach warsztatów manualnych, 
zajęcia prozdrowotne, kulturalne oraz 
edukacyjno – informacyjne, Ponadto 
Dzień Seniora, Andrzejki i Wigilia. 

Dzięki tego typu spotkaniom, 
wzmocnieniu uległy więzi międzypo-
koleniowe, uczestnicy zajęć poznali 
tradycję, dziedzictwo kulturowe na-
szego regionu i gminy, nawiązali nowe 
kontakty.

W   r a m a c h 
PROGRAMU WIE-
LOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 
2015 – 2020, Edycja 2018 Moduł 
I  – Utworzenie lub wyposażenie 
Klubu „Senior+” Gmina Skrzyszów 
otrzymała w  2018 r. środki, z  któ-
rych sfinansowano koszty remontu 
pomieszczeń i  wyposażanie Klubu 
Seniora – Pogodny Klubik, który 
obecnie mieści się w budynku starej 
szkoły w  Skrzyszowie. Z  otrzyma-
nych środków z   Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 
40 tys. 229 zł wyremontowano i wy-
posażono łącznie 3 pomieszczenia 
dla potrzeb Klubu Senior+. Dofi-
nansowanie ze środków własnych 

gminy Skrzyszów wyniosło 12 tys. 
770 zł. Jedno duże pomieszczenie 
przeznaczone zostało na miejsce 
spotkań i wyposażone w stoły, fotele, 
kanapy, a także w niezbędny sprzęt, 
tj. telewizor, projektor z  ekranem, 
laptop i  urządzenie wielofunkcyjne. 
Drugim pomieszczeniem jest kuchnia 
wyposażona w sprzęt AGD, naczynia 
i sprzęt do prowadzenia zajęć. Przy 
wejściu znajduje się szatnia oraz 
łazienka z dwoma toaletami. W roku 
2019 działalność Pogodnego Klubiku 
finansowana jest z  programu mini-
sterialnego Senior+ oraz ze środków 
własnych gminy.

Program Senior+

Dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Zielony Pierścień 50 mieszkańców Gminy Skrzyszów 
skorzystało z warsztatów komputerowych z podstawowej ob-
sługi komputera w ramach projektu pn. „Wzbogacenie oferty 
spędzania czasu wolnego seniorów oraz ogółu mieszkańców 
z obszaru LGD ZPT”. Zajęcia prowadzone były w każdej miej-
scowości naszej gminy i cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

W ramach projektu zaplanowano jeszcze organizację oraz 
prowadzenie warsztatów śpiewu dla osób w średnim wieku 
oraz seniorów z terenu Gminy Skrzyszów, koncert piosenki 

Coś dla seniorów

Rozwijamy się cyfrowo

dawnej i patriotycznej. Koncert odbę-
dzie się na terenie przylegającym do 
zbiornika retencyjnego w Skrzyszowie 
26 maja br.

Od października 2018 r. w  Gminie 
Skrzyszów realizowany jest projekt pn. 
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkań-
ców Gminy Skrzyszów. Dzięki jego realizacji 
dotychczas przeszkolono 180 osób. 

Największym zainteresowaniem wśród 
uczestników cieszy się moduł: „Rodzic 
w  Internecie”. W  ramach poszczególnych 
modułów przeszkolono następującą ilość 
mieszkańców: 
 „Rodzic w Internecie” – 96 osoby;
 „Działam w  sieciach społecznościo-

wych” - 36 osoby;
 „Moje fi nanse i transakcje w sieci” – 24 

osoby;
 „Tworze własna stronę internetową 

(blog)”– 12 osób;

źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień

źródło: UG Skrzyszów
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Projekt pn. „Jeżdżę z głową” re-
alizowany jest w  Małopolsce od 
2012 roku, a  wsparcie z  budżetu 
Województwa Małopolskiego trafi a 
do naszej gminy od 2017 r., dzięki 
czemu przeszkolonych zostało już 
408 dzieci.

Jest to projekt nauki jazdy na nar-
tach i  snowboardzie, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych, którzy 
stawiają pierwsze kroki w tych dyscy-
plinach sportowych. W związku z tym, 
dzieci z naszej gminy, pierwszy tydzień 
ferii spędziły na stoku w Jastrzębi koło 
Ciężkowic. Uczniowie, pod okiem in-
struktorów uczestniczyli w zajęciach, 
dzięki którym poznali podstawowe 
techniki jazdy na nartach, dowiedzieli się 
w jaki sposób należy dostosować pręd-
kość jazdy w stosunku do posiadanych 
umiejętności i warunków terenowych. 
Nabyli również wiedzę jak bezpiecznie 
upadać i podnosić się, a także jak samo-
dzielnie jeździć wyciągiem oraz na co 

zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo swoje i innych osób 
przebywających na stoku. 

Projekt ten cieszy się coraz większą 
popularnością. Dzieci nie tylko na-
bywają nowe umiejętności, ale także 
– co jest niezwykle istotne- spędzają 
czas na świeżym powietrzu, w ruchu, 
a nie tylko przed ekranem komputera, 

czy telewizora. Dodatkowo sprawia 
im to ogromną radość. W  tym roku, 
z wyjazdu skorzystało 180 dzieci w na-
szej gminie. Z  budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego pozyskano kwotę 
22 900 zł, pozostała część – ponad 
60 000 zł pochodziło z budżety gminy 
Skrzyszów oraz z wpłat dokonanych 
przez rodziców.

Projekt realizowany przy wsparciu fi nansowym 
Województwa Małopolskiego

Po raz kolejny nasze dzieci 
„Jeździły z głową”

 „Kultura w sieci” - 12 osób.
Warto dodać, że środki fi nansowe w wy-

sokości 127 019 zł pozyskano z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 
- 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu 
grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompe-
tencji cyfrowych mieszkańców wojewódz-
twa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

Stowarzyszenie Rozwoju Zielony 
Pierścień realizuje od stycznia na te-
renie naszej gminy zajęcia dla dzieci 
w  ramach projektu pn. „Pozaszkol-
ne zajęcia oraz warsztaty dla dzieci 
i młodzieży z obszaru gmin LGD ZPT”. 
Do tej pory przeprowadzone zostały 
warsztaty teatralne, plastyczne, ta-
neczne i sportowe. Zajęcie te miały na 

złotych, które zostały pozyskane 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z  wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

LGD ZPT zorganizowało 
warsztaty i zajęcia pozaszkolne

celu rozwój działalności dziecięcych 
i młodzieżowych klubów sportowych 
oraz wzbogacenie oferty edukacyj-
nych zajęć pozalekcyjnych. Na ten 
cel przeznaczono ponad 11 tysięcy 

źródło: UG Skrzyszów
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W  lutym i  marcu Stowarzyszenie 
Mój Szynwałd zorganizowało w  Bi-
bliotece Publicznej w Szynwałdzie cykl 
warsztatów dla dzieci i dorosłych. Na 
pierwszych zajęciach uczestnicy mieli za 
zadanie ozdobić drewniane pudełecz-
ka i  herbaciarki techniką decoupage. 
Kolejne spotkania poświęcone były 
wykonywaniu palm wielkanocnych. 
Warsztaty prowadziła instruktor-
ka rzemiosła artystycznego – Daria 
Zaborowska. Były one zrealizowane 
w ramach projektu „Ekonomizacja dzia-
łalności Stowarzyszenia Mój Szynwałd 
poprzez wprowadzenie odpłatnej 
oferty szkoleniowej”, który otrzymał 
dofi nansowanie w  II edycji programu 
grantowego w ramach Małopolskiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
– Subregion Tarnowski.

Warsztaty 
dla dzieci 
i dorosłych

W  tym roku po raz VI odbył się 
bal kostiumowy Klubu Kobiet Kre-
atywnych Gracja, który był okazją do 
świetnej zabawy, rozrywki, ale przede 
wszystkim został zorganizowany po to, 
aby pomóc 4 – letniemu mieszkańcowi 
Gminy Skrzyszów - Szymonowi Mojek 

i  jego rodzicom, w walce o poprawę 
sprawności ich syna. Całkowity dochód 
z balu przeznaczony został właśnie dla 
tego małego chłopca – bohatera balu. 

Pragniemy złożyć serdeczne po-
dziękowania i  wyrazy wdzięczności 

wszystkim Sponsorom, Darczyńcom, 
Wolontariuszom, Uczestnikom balu za 
wszelką pomoc, za ich obecność i em-
patię. Dziękujemy również jednostce 
OSP KSRG Szynwałd za udostępnienie 
remizy. 

Zabawa 
w szczytnym 
celu

fot. Ewelina Wójtowicz

źródło: KKK Gracja
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W  Szynwałdzie powstało Koło 
Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Bi-
bliotece Publicznej w  Szynwałdzie. 
Na rozpoczęcie działalności udało się 
pozyskać środki w wysokości 3000 zł. 

Początkowo komitet założycielski 
liczył 16 osób, a reprezentantami Koła 
zostali Stanisław Plebanek i Jolanta Ka-
pustka. Na zebraniu organizacyjnym, 

W Kole Gospodyń Wiejskich w Ład-
nej zakończył się projekt pn. „Słodki 
czas” który otrzymał dofi nansowanie 
w II edycji programu grantowego w 
ramach Małopolskiego 
Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej – Subre-
gion Tarnowski. W ramach 
tego przedsięwzięcia za-
kupiona została kuchen-
ka gazowo-elektryczna, 
warnik, naświetlacz do 
jaj, oraz drobne akcesoria 
do przygotowywania i 
podawania dań. Przepro-
wadzone zostały również 
warsztaty kulinarne, które 
poprowadził pan Marek 
Stańczyk. W trakcie zajęć, 
uczestnicy nauczyli się 
przygotowywać dania na 
szwedzki stół, zarówno 
na słono jak i na słodko 

które odbyło się 12 stycznia uchwalono 
statut oraz wybrano zarząd, którego 
Przewodniczącą została Jolanta Ka-
pustka.

Koło Gospodyń Wiejskich liczy 
obecnie 35 osób, a jego celem jest pro-
mowanie lokalnej kultury, integracja 
mieszkańców, a także rozwój miejsco-
wości Szynwałd.  Ponadto w ramach 

KGW zaczął działać zespół muzyczny 
„Szynwałdzianie” przy wsparciu Gmin-
nego Centrum Kultury i Bibliotek w 
Skrzyszowie, pod kierownictwem Marii 
Plebanek. Nabór do zespołu jest ciągle 
otwarty, zapraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane muzyką lub śpiewem. 
W przyszłości być może uda się stwo-
rzyć Zespół Pieśni i Tańca, który byłby 

dobrą wizytówką kulturalną 
naszej gminy. 

Na zaproszenie koła 
gościliśmy w Bibliotece w 
Szynwałdzie grupę teatral-
ną z Ryglic działającą przy 
tamtejszym ośrodku kul-
tury. Spektakl „Wesele” 
w wykonaniu niemal 50 
osobowej grupy muzyczno-
-aktorskiej wzbudził wiele 
emocji wśród licznie zgro-
madzonej publiczności.

Aby uzyskać więcej in-
formacji na temat działal-
ności Koła, zapraszamy do 
odwiedzenia strony inter-
netowej: kgwszynwald.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej
prężnie edukuje

oraz jak w szybki i efektowny sposób 
przygotować dekorację stołu na świą-
teczne biesiady. 

W marcu rozpoczął się projekt 
„Manufaktura pomysł na wykorzysta-

nie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 
współfi nansowany z budżetu Gminy 
Skrzyszów, w ramach którego po raz 
kolejny dzieci i młodzież poznają różne 
techniki rękodzieła.

fot. Paulina Barnaś
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W  Szkole Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w  Ładnej ob-
chodzono 19 marca Święto Patrona 
Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Wojciecha Jurkowskiego, 
na którą społeczność szkolna 
wyruszyła z  pocztem sztan-
darowym. Następnie wszyscy 
udali się do szkoły, gdzie zo-
stali przywitani przez dyrektor 
Marię Łakoma. Kilka słów do 
zebranych skierowali także: 
Wójt Marcin Kiwior, Sołtys 
Ładnej Stanisław Barnaś, Radny 
Grzegorz Sierżęga oraz Cze-
sław Boruch. W dalszej części 
uczniowie klas II, III oraz VI pod 
opieką wychowawczyń: D. Kloc, 
B. Sysło, A. Makowiec, zapre-
zentowali swoje umiejętności 
aktorskie podczas spektaklu 
o  Jacku i  Placku opartym na 
motywach powieści K. Maku-
szyńskiego ''O dwóch takich, co 
ukradli księżyc''. W role bliźnia-

ków wcielili się chłopcy z kl. V: Bartosz 
Prokop i Kamil Urjasz. Na zakończenie 
dyrektor szkoły rozstrzygnęła gminny 
konkurs plastyczny przygotowany 
przez R. Małochleb i  J. Nowak. Kon-
kurs pod hasłem „Stracony jest każdy 

dzień bez uśmiechu” tematycznie 
związany był z Kornelem Makuszyń-
skim. Zwycięzcy uczniowie ze szkół 
naszej gminy otrzymali dyplomy i na-
grody, a Rada Rodziców przygotowała 
dla nich słodki poczęstunek. 

Święto Patrona Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej 

Strażacy Ochotnicy z jednostki OSP 
KSRG Skrzyszów przeszkoleni w  ra-
mach działań „OSP silna organizacja 
obywatelska” oraz „Świadomi ratow-
nicy – zwiększenie kompetencji OSP” 
we współpracy ze Szkołą Podstawową 
nr 1 im. Św. Jana Pawła II przeprowadzili 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
dla uczniów klas I-III. Zajęcia podzielone 
były na 2 części: teoretyczną i prak-
tyczną, podczas których uczniowie 
poznali podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy w  teorii, a później 
mogli poćwiczyć na fantomie masaż 
serca i sztuczne oddychanie. 

Tego typu szkolenia są bardzo waż-
ne, gdyż dzięki nim, dzieci dowiadują 
się jak należy zachować się w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia, jak za-
panować nad strachem i  zachować 
zimną krew. 

Kurs pierwszej pomocy
wśród najmłodszych

źródło: SP w Ładnej

źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie
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W tym roku, po raz pierwszy Klub 
Wolontariatu przy Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Westerplatte 
w Łękawicy przyłączył się do zbiórki 
WOŚP. W dniach 10 – 12.01. udało 
się zebrać pieniądze do puszek sta-
cjonarnych, a kwesta zakończyła się 
turniejem piłki halowej. 

Pomimo śniegu i mrozu, w dniu 
wielkiego fi nału, wolontariusze kwe-
stowali w centrum Łękawicy oraz na 
Rynku w Tarnowie. Dzięki wspólnym 
działaniom uczniów i nauczycieli udało 
się zebrać kwotę 2898 zł. 

Przypomnijmy, że tegoroczny do-
chód WOŚP zostanie przekazany na 
zakup specjalistycznego sprzętu do 
szpitali dziecięcych.

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórskiej Woli podjęli 
się adopcji dwóch dziewczynek; dzie-
więcioletniej Alice i  dwunastoletniej 
Arielle z Kamerunu. 

Jest to niezwykłe dzieło pomocy 
dzieciom, żyjącym w krajach misyjnych 
i polega na przyjęciu dziecka z dalekie-
go kraju na odległość. Dziecko pozo-
staje w swojej ojczyźnie, ale otrzymuje 
szansę na godne życie i wykształcenie, 

poprzez wsparcie fi nansowe. „Adopto-
wane” dziewczynki pochodzą z bardzo 
ubogich rodzin. Młodsza z nich – Alice 
mieszkała bardzo daleko szkoły i nie 
miała szans na zdobycie wykształcenia, 
a starsza Arielle pozostaje tylko pod 
opieką swojej babci, ponieważ jej mama 
jest niesłysząca i niewidoma. Dzieło to 
koordynują Siostry Misjonarki i to wła-
śnie za ich pośrednictwem utrzymy-
wany jest kontakt z „adoptowanym” 

Uczniowie z Łękawicy zagrali z WOŚP

Adopcja serca – Alice i Ariele z Kamerunu 
adoptowane przez uczniów i nauczycieli ze szkoły w Pogórskiej Woli

dzieckiem. Dzięki wsparciu otrzymane-
mu od dzieci i nauczycieli z Pogórskiej 
Woli, dziewczynki rozpoczęły naukę 
w Katolickiej Szkole Podstawowej św. 
Józefa Bertoua w Kamerunie. 

Oprócz comiesięcznego wsparcia 
finansowego, dla podopiecznych 
z Kamerunu zakupione zostały przy-
bory szkolne i  higieniczne, ubrania, 
smakołyki. Było to możliwe dzięki fun-
duszom zgromadzonym ze sprzedaży 

pamiątek misyjnych, 
pozyskanych od mi-
sjonarzy z Peru i Bo-
liwii, a także zaanga-
żowaniu rodziców, 
dzieci i nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej 
w Pogórskiej Woli. 

Cieszymy się, że 
wśród nas jest tak 
wiele osób, które 
potrafią i  chcą po-
magać bezintere-
sownie. Jednocze-
śnie dziękujemy za 
ich wielkie serca, 
dzięki czemu dzie-
ci z  ubogich rodzin 
mają szansę na lep-
sze życie. 

źródło: SP w Łękawicy

źródło: SP w Pogórskiej Woli
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pio-
tra Skargi w  Skrzyszowie zachęca 
uczniów do działania w ramach wo-
lontariatu, ciągle rozszerzając swoją 
działalność. 

Została zorganizowana m.in. 

zbiórka, dzięki której do schroniska 
„AZYL” trafi ły obroże, miski i karma 
dla zwierzaków. Przed samymi świę-
tami uczniowie odwiedzali mieszkań-
ców Górnego Skrzyszowa, z którymi 
spędzali czas na rozmowach, złożyli 

świąteczne życzenia, podarowali 
kartki oraz drobne upominki. Dzia-
łania wolontariatu prowadzone były 
również w ramach programu „Adopcja 
na odległość” wspierającego dzieci 
i młodzież z krajów misyjnych. 

Niezwykle cieszy fakt, że wśród 
nas są ludzie dobrej woli, którzy po-
trafi ą pomagać bezinteresownie.  

Uczymy pomagać

 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie 
wzięli udział w  akcji pt. „RODACY 
BOHATEROM” zorganizowanej przy 
współpracy z  Sekcją Rekonstrukcji 
Historycznej im. 16. Pułku Piechoty. 
Szkolna Grupa Wolontariatu groma-
dziła produkty żywnościowe, przy-
noszone przez uczniów, a następnie 
przygotowała paczki dla komba-
tantów zza wschodniej granicy. 11 
upominków dla zasłużonych w walce 
o   wolność  przekazanych zostało 
reprezentantom grupy rekonstruk-
cyjnej, która odebrała je w  pełnym 
umundurowaniu, co dodatkowo 
podkreśliło rangę i  charakter tych 
działań. Młodzież wzięła także udział 
w   akcji „Kartka dla kombatanta” 
przygotowując świąteczne kartki 
i  listy z  życzeniami dla rodaków na 

wschodzie. Zostały one dołączone 
do przekazanych paczek. Koordyna-
torami akcji w  szkole były: p. Zofia 

Skruch i p. Agnieszka Guzy, a kartki 
świąteczne zostały przygotowane pod 
kierunkiem p. Iwony Poręby.

„Rodacy Bohaterom” 
w Szkole Podstawowej w Szynwałdzie

Pod koniec stycznia odbyło się 
„Spotkanie i  Biesiada Honorowych 
Przyjaciół Szkoły”. Po raz pierwszy 
takie spotkanie miało miejsce blisko 
14 lat temu, a wszystko po to, by zna-
leźć odpowiednia formę podziękowań 
ludziom bliskim szkole. Dzisiaj z per-
spektywy tych kilkunastu lat z pełnym 
przekonaniem można powiedzieć, że 
Biesiady Honorowych Przyjaciół Szkoły 
stały się czymś, co szkołę w Szynwał-
dzie wyróżnia, co jednoczy szkolne 
i lokalne środowisko ludzi pracowitych, 
mądrych, roztropnych, a jednocześnie 
życzliwych dla innych i  kochających 
świat. 

Spotkanie i Biesiada 
Honorowych Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

źródło: SP w Szynwałdzie

źródło: SP w Szynwałdzie
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Uczniowie szkół noszących imię 
Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej 
zjawili się w Szkole Podstawowej Nr 
1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, aby 
uczestniczyć w corocznych zmaganiach 
sportowych o Puchar Przechodni Bi-
skupa Tarnowskiego.     

W tegorocznej edycji uczestniczyło 
prawie 200 zawodników, którzy rywa-
lizowali w  piłce siatkowej chłopców. 
Ofi cjalnego otwarcia Turnieju dokonał 

ks. dziekan Zdzisław Gniewek 
oraz dyrektor szkoły Robert Wadycki. 
Rozgrywki zostały przeprowadzone w 
trzech kategoriach wiekowych: ucznio-

wie szkół podstawowych, uczniowie 
klas gimnazjalnych oraz uczniowie 
szkół średnich. 

Turniej przebiegał w miłej atmosfe-
rze, była to również doskonała okazja 

do promocji sportu jak również do 
integracji młodzieży ze Szkół Jana Paw-
ła II. Wszystkim  uczestnikom  turnieju  
należą  się  słowa  uznania  za  udział   

w  zawodach, zaangażowanie, 
walkę do ostatniego punktu oraz za 
ducha fair–play 

w jakim rozgrywane były zawody. 
Rozgrywki wspierał ks. biskup 

Wiesław Lechowicz, który wręczył na-
grody wszyst-
kim startują-
cym zespołom i 
najlepszym za-
wodnikom. Pu-
chary wręczali 
r ó w n i e ż  k s . 
dziekan Zdzi-
sław Gniewek, 
ks. prałat Cze-
sław Paszyński 
– asystent die-
cezjalny Rodzi-
ny Szkół Jana 
Pawła II, oraz 

Wójt Gminy Skrzyszów – Marcin Kiwior. 

KLASYFIKACJA TURNIEJU:

Szkoły Podstawowe:
1 m-ce: SP nr 21 Nowy Sącz
2 m-ce: SP Nowe Żukowice
3 m-ce: SP Męcina
4 m-ce: SP nr 1 Skrzyszów
5-7 m-ce: SP Łososina Dolna, 
SP Gołkowice, SP Gnojnik

Klasy Gimnazjalne:
1 m-ce: Gimnazjum Łososina Dolna
2 m-ce: Gimnazjum Nr 1 Męcina
3 m-ce: Gimnazjum Skrzyszów
4 m-ce: Gimnazjum nr 10 Tarnów
5 m-ce: Gimnazjum Gołkowice

Szkoły średnie:
1 m-ce: ZSOiZ Gromnik
2 m-ce: IV LO Tarnów
3 m-ce: ZSP Krynica Zdrój

Nagrody dla najlepszego 
zawodnika otrzymali:
Szkoła Podstawowa: Oskar RAMS
Klasy gimnazjalne: Dawid CIEPIELA
Szkoły średnie: 
Mikołaj KOŁODZIEJCZYK

OŚWIATA

Uczniowie klasy 2 a ze Szkoły Pod-
stawowej w Pogórskiej Woli, wraz z wy-
chowawczynią Teresą Kocoł i rodzicami 
Angeliką Hajduk i  Katarzyną Jagodą 
odwiedzili stację RDN w Tarnowie. Było 
to niezwykłe doświadczenie, gdyż mo-
gli zobaczyć jak wygląda praca w radiu. 
Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób 
powstają audycje radiowe, jak wygląda 
studio, a także na czym polega praca 
w  terenie z wykorzystaniem pojazdu 
transmisyjnego, który również mogli 
zobaczyć od środka. Ciekawostką oka-
zały się autografy znanych osobistości 
ze świata polityki, sportu, kultury itp. 
Byli to ludzie, którzy udzielali wywiadu, 
bądź prowadzili audycje radiowe. 

Wyjazd okazał się wspaniałą przy-
godą, każdy uczeń mógł wziąć do ręki 
mikrofon i choć przez chwilę wcielić 
się w  rolę prawdziwego dziennikarza 
radiowego słuchowiska.

Dzieci z Pogórskiej Woli 
z wizytą w RDN w Tarnowie

Turniej szkół im. Jana Pawła II

źródło: SP w Pogórskiej Woli

źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie
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Przez trzy ostatnie tygodnie marca 
w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie 
gościła wystawa pt. „Fascynujący 
Świat Pająków i Skorpionów”. Ogrom-
ne zainteresowanie jakie wzbudziły 
egzotyczne pajęczaki potwierdza 
liczba zwiedzających, zarówno osób 
indywidualnych, jak i  uczniów szkół 
uczestniczących w warsztatach.

Jak wygląda owiana złą sławą 
czarna wdowa? Czy pająk ptasznik 
jest naprawdę niebezpieczny? Kiedy 
skorpion cesarski zaczyna fl uoryzo-
wać? Na te i wiele innych pytań można 
było uzyskać odpowiedzi przychodząc 
na wystawę. Ekspozycję wypełniło 
40 żywych okazów 
pajęczaków, w  tym 
pająków oraz skor-
pionów pochodzą-
cych z obu Ameryk, 
Azji, Australii i Afry-
ki. Wszystkie okazy 
były niespotykane 

i atrakcyjne, jednak do naj-
ciekawszych należały: czarna 
wdowa, skorpion saharyjski 
czy ptasznik Goliat. Ponadto 
specjalnie przygotowana 
prezentacja dostarczyła wie-
dzy o  życiu i  budowie tych 

ciekawych stworzeń, 
a  także wielu cieka-
wostek, takich jak np. 
dlaczego skorpiony 
świecą w  ciemno-
ści?, gdzie znajduje 
się  największa na 
świecie pajęczyna?, 
skąd u  ludzi bierze 

się strach przed pająkami?
Ponadto każde dziecko mogło 

własnoręcznie wykonać pamiąt-
kowego pajączka z  materiałów 
przygotowanych przez GCKiB. 

Jedną z  ważniejszych funkcji 
jakie spełniła wystawa to uświa-
domienie, że często nasz strach 
i wstręt przed tymi pożytecznymi 
stworzeniami wynika z niewiedzy 
i bujnej wyobraźni.
Wystawa została przygotowana 

przez profesjonalną firmę Araneus, 
która działa na rynku od ponad 20 lat, 
a swoje liczne wystawy prezentowała 
i nadal prezentuje na całym świecie. 
Prezentowane na wystawie pająki 
zwiedziły wszystkie muzea przyrodni-
cze w Europie, ale były także na Syberii 
czy na Wyspach Kanaryjskich. Do tej 
pory wystawę zobaczyło około 4 milio-
ny zwiedzających, do których możemy 
zaliczyć mieszkańców naszej gminy. 

GZOZ / KULTURAWYDARZENIA

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Skrzyszowie w postępowaniu kon-
kursowym ogłoszonym przez NFZ 
w  Krakowie otrzymał kontrakty na 
świadczenia ogólnostomatologiczne 
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 
od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 
2023 roku. Świadczenia stomatolo-

giczne wykonywane są w ośrodkach 
zdrowia: Szynwałd, Łękawica, Po-
górska Wola i  Skrzyszów. Gabinety 
stomatologiczne wyposażone są 
w aparaty rtg do wykonywania zdjęć 
zębów. Świadczenia stomatologicz-
ne gwarantowane, m.in: leczenie, 
usuwanie zębów, prace protetyczne 

wykonywane są bezpłatnie w ramach 
kontraktu z NFZ, zaś pozostałe usłu-
gi wykonywane są za odpłatnością 
zgodnie z   cennikiem Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Termin 
wizyty wyznaczany jest w poradniach 
stomatologicznych w  poszczegól-
nych placówkach.

Dentysta dla dzieci i młodzieży

Pająki i skorpiony w Szynwałdzie
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W  bibliotece od niepamiętnych 
czasów rządzą książki. Jednak raz 
w tygodniu, na jedną godzinę, władzę 
przejmują młodzi mieszkańcy Gminy 
Skrzyszów, próbując dowiedzieć się, 
jak głośna jest cisza i czy kura potrafi 
liczyć. 

„Zmalujmy coś razem”, to cykl 
warsztatów, które poprzez sztukę 
(głównie współczesną) opowiadają 
o  świecie i  emocjach. Podczas spo-
tkań w  Skrzyszowie („Poddasze”) 
i  w  Pogórskiej Woli („Szukając po-
mysłu”) tworzone są różnorodne 
dzieła. Za inspirację służy historia 
świata i wytwory kultury. Dzięki nie-
ograniczonej wyobraźni, biblioteki, 
w  których odbywają się warsztaty, 
zmieniają się w  labirynty, tory prze-
szkód i jaskinie pełne tajemnic. 

„Zmalujmy coś razem”, to nie tyl-
ko kredki, farbki i  pisaki. To przede 
wszystkim słowa, które układają się 
w baśnie i historie codziennego użyt-
ku. To spędzony wspólnie czas przy 
ciepłej herbacie i  ciastku. Do tego 
ktoś zawsze opowie dowcip, ktoś 
inny zada zagadkę i  świat z  radości 
kręci się na głowie i  nie potrafi się 
zatrzymać. 

Kto może dołączyć i  malować? 
Osoby w   wieku 6-12 lat, lubiące 
się bawić. Spotkania odbywają się 
w  czwartki (Pogórska Wola, g. 16) 
i w piątki (Skrzyszów, g. 17). Szczegóły 
w  bibliotekach. 

„Zmalujmy coś razem” rośnie w siłę

ZAPOWIEDZI  KULTURALNO - SPORTOWE
  13 kwietnia – Konert zespołu „Na Przełaj" – nadzieja nigdy nie umiera
  3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, Gminny Dzień Strażaka – 110 lecie straży 

OSP w Pogórskiej Woli
  11 maja – Noc Muzeów w Bibliotece w Szynwałdzie
  24 maja – Karpacki Wyścig Kurierów – etap dla amatorów w Pogórskiej Woli 

- start Pogórska Wola
  25 maja – Gminny Rajd Rowerowy
  26 maja – Dzień Seniora nad Zbiornikiem Retencyjnym w Skrzyszowie oraz 

wyścig rowerowy DARE2b MTB Maraton Skrzyszów 2019
  1 czerwca – V Mundurowy Dzień Dziecka
  8 czerwca – Przesłuchania do Gminnego Konkursu Artystów „Maestro”
  9 czerwca – „Szynwałdzkie Tarasy” – koncerty na placu przed Biblioteką Pu-

bliczną w Szynwałdzie, ogłoszenie wyników „Maestro”
  23 czerwca – 40-lecie LKS Szynwałd

fot. Jarosław Ciochoń
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WARTO PRZECZYTAĆWYDARZENIA

KOŁYSANKA Z AUSCHWITZ, 
Mario Escobar

To historia oparta na faktach, 
inspirowana życiem Niemki, Helene 
Hannemann. Jej mąż Johann, który 
jest Romem razem z pięciorgiem 
dzieci zostają zesłani do Auschwitz. 
Helene decyduje się wyruszyć z nimi 
bydlęcym wagonem do Oświęcimia. 
Wzruszająca, wywołująca skrajne 
emocje książka o godności, poświę-
ceniu, i bezgranicznej miłości, której 
nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć. 

POZWÓL MI WRÓCIĆ, 
B. A. Paris

Layla i Fin wracają z wakacji we 
Francji. W drodze powrotnej zatrzy-
mują się na stacji benzynowej. On 
wchodzi do środka, ona zostaje w 
samochodzie. Gdy wraca, zauważa 
że jej nie ma. Wszystko wskazuje na 
to, że została uprowadzona, więc Fin 
wzywa policję. Jednak o czymś im 
nie powiedział… Świetnie napisana 
kolejna książka Paris! 

TROJACZKI, 
Nicole Lambert

Pełna humoru seria popularnych 
francuskich komiksów o zabawnych 
perypetiach trójki małych rozra-
biaków, która rozśmieszy zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. 

Szukaj biblioteki także 
na Facebooku:
www.facebook.com/biblioteka-

publicznapogorskawola/

Nowości w bibliotece w Pogórskiej Woli



22 

ECHO GMINYSPORT SPORT

Początkiem marca Szkoła Podsta-
wowa im. Heleny Marusarzówny w Po-
górskiej Woli we współpracy z P. No-
wakiem, S. Soprychem i L. Stańczykiem 

Gmina Skrzyszów już po raz trzeci 
przystąpiła do programu pn. „Szkolny 
Klub Sportowy”, w  ramach którego 
prowadzone są dwa razy w tygodniu 
systematyczne zajęcia sportowe dla 
dzieci i  młodzieży. Celem programu 

zorganizowała turniej tenisa stołowego 
„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”. 

Turniej miał charakter otwarty 
i  zgromadził 33 osoby rywalizujące 

Od marca rozpoczęły się zajęcia 
sportowe na Orlikach w Skrzyszowie, 
Szynwałdzie i Pogórskiej Woli. Zaję-
cia prowadzone są przez Lokalnych 
Animatorów Sportu. Z zajęć korzystać 
można codziennie wg ustalonego 
grafi ku zajęć dostępnego pod zakład-
ką  Animatorzy zajęcia na Orlikach  
skrzyszow.pl/animatorzy-zajecia-na-

w  systemie rosyjskim. W  kategorii 
OPEN zwyciężył Adrian Kasprzyk a naj-
lepszym juniorem okazał się Bartłomiej 
Kondziołka.

Orliki na starcie

Puchar Wójta dla najlepszych tenisistów

Zajęcia w ramach 
„Szkolnego Klubu Sportowego”

jest popularyzacja aktywnego i zdro-
wego trybu życia wśród dzieci i mło-
dzieży poprzez dostęp do nieodpłat-
nych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
Program jest realizowany w  każdej 
szkole na terenie naszej Gminy. Zajęcia 

trwają od 15.01.2019 r. do 15.12.2019 r. 
z wyłączeniem okresu wakacyjnego. 
Gmina Skrzyszów dofinansowuje 
program, a  jego realizatorem jest 
Małopolski Szkolny Związek Sportowy 
w Krakowie.

-orlikach-2019/
W tym roku na Orlikach pracować 

będą:
- w  Skrzyszowie – Łukasz Sysło 

i Mateusz Zbrożek,
- w  Szynwałdzie – Bartłomiej 

Miecznik i Łukasz Krakowski
- w Pogórskiej Woli – Adam Ziaja 

i  Piotr Zając.

Środki na zapewnienie części wy-
nagrodzenia animatorów zostały po-
zyskane za pośrednictwem Fundacji 
Orły Sporty z  Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.  Zajęcia prowadzone będą 
od marca do listopada. 

Zachęcamy mieszkańców do korzy-
stania z bogatej oferty zaplanowanych 
zajęć.
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Początek roku to liczne zmagania 
szachistów w  turniejach zorganizo-
wanych przez Sołtysów oraz pod 
patronatem Wójta Gminy Skrzyszów 
i  Starosty Tarnowskiego, podczas 
których gracze rozegrali setki partii 
w ciągu 6 niedziel. Łącznie w turnie-
jach sołeckich wzięło udział prawie 140 
osób, z których w klasyfi kacji general-
nej najlepszy okazał się Ariel Pasionek 
pochodzący z Ustrzyk Dolnych, wygrał 
3 z 5 turniejów. 

Najlepszy w  kategorii juniorskiej 

(2006 i młodsi) okazał się Paweł Opiła 
z  Lisiej Góry. Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów i  Starosty Tarnowskiego 
zdobył mieszkaniec Skrzyszowa - 
Smoła Michał, który rywalizował w su-
mie z 90 szachistami, wśród których 
znaleźli się Ci z  międzynarodowym 
rankingiem FIDE. 

Turnieje cieszyły się popularnością 
nie tylko wśród mieszkańców gminy 
i  sąsiednich miejscowości, ale zgro-
madziły również sympatyków z miejsc 
oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów, 

gdyż zagrali w nich zawodnicy z 4 wo-
jewództw.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia Sołtysom poszczególnych sołectw 
w  Gminie Skrzyszów, dzięki którym 
możliwa była organizacja turniejów 
szachowych, za ich zaangażowanie oraz 
ufundowanie poczęstunku dla uczest-
ników poszczególnych turniejów. 

Gratulujemy wszystkim zwycięz-
com i zdobywcom wysokich lokat i już 
dziś zapraszamy na przyszłoroczną 
edycję turniejów.

Turnieje szachowe
SPORT
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