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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przekazać 
Wam drodzy mieszkańcy Gminy Skrzyszów, najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą dla każdego niezapomnianym czasem 
spędzonym w spokoju, radości, wśród Rodziny, Przyjaciół i Bliskich.

Aby każdy z Was znalazł swoje miejsce przy stole wigilijnym, aby każdy 
kolejny dzień był jeszcze lepszy.

Bądźmy dla siebie serdeczni, patrzmy na to co dobre,  
a nie na to, co nas dzieli.

A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 
dużo Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

Samorząd Gminy Skrzyszów

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy Narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek  jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…”

Jan Paweł II
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Redakcja nie odpowiada za 
treść komunikatów i ogłoszeń. 
Nadesłane teksty redakcja 
publikuje na odpowiedzial-
ność autora. W  przypadku 
tekstów dotyczących osób 
trzecich, autor powinien posia-
dać pisemną zgodę na publika-
cję i użycie nazwiska. Redakcja 
może odmówić publikacji teks-
tu w przypadku podejrzenia 
o naruszenie dóbr osobistych 
i dobrego imienia osób trze-
cich. Redakcja zastrzega sobie 
możliwość redagowania i skra-
cania nadesłanych tekstów 
oraz nadawania im własnych 
tytułów. Nadesłanych mate-
riałów, z wyjątkiem fotografii, 
nie zwracamy.

Podobnie jak w latach 
ubiegłych „Gazeta 
Krakowska” wspólnie 
ze Stowarzyszeniem  
Gmin i Powiatów Mało-
polski zorganizowały 
wśród czytelników 
plebiscyt na wybór 
Najpopularniejszych 
Wójtów i Burmistrzów 
Małopolski w 2013 
roku.

Plebiscyt został zorga-
nizowany już po raz 14. 
W bieżącym plebis-
cycie czytelnicy oddali aż 41 tysięcy 
głosów. Wśród najpopularniejszych 
wójtów, którzy otrzymali dużą ilość 
głosów, znalazł się także Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior. Uroczysta 
gala, podczas której uhonorowano 
wyróżnionych burmistrzów i wójtów 
odbyła się w Teatrze  im. Juliusza Słowa-
ckiego w Krakowie. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Najpopularniejsi 
wójtowie otrzymali specjalne kapelu-
sze Wincentego Witosa.

 - Cieszę się, że „ Gazeta Krakowska” 
po raz kolejny może wyłonić i poka-
zać samorządowców, którzy wybija-
ją się ponad  przeciętność  - mówił 
podczas gali Wojciech Harpula, 
redaktor naczelny. Warto zauwa-
żyć, że głosy czytelników stanowią 
obiektywną ocenę aktywności, 
inwencji twórczej i kompetencji 
wyróżnionych samorządowców, 
w tym także Wójta Gminy Skrzyszów 
Marcina Kiwiora.

Najpopularniejszy Wójt 
i Burmistrz Małopolski: 
nagrody rozdane

FOT. ANDRZEJ BANAŚ/GAZETA KRAKOWSKA
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W bieżącym roku mija 95 lat 
od  jednego z najważniejszych 
wydarzeń   w dziejach Polski 
- Odzyskania Niepodległości 
po trwającej 123 lata niewoli. 
Kolejne pokolenia przypo-
minają ten fakt organizując 
uroczyste obchody.

11 listopada mieszkańcy 
gminy Skrzyszów oddali hołd 
wszystkim, którzy walczyli 
o niepodległość Polski i wolność 
Polaków.

Najpierw uczestnicy uroczysto-
ści zebrali się przed Pomnikiem 
Wdzięczności  w Skrzyszowie i za 
pocztami sztandarowymi udali się 
do kościoła, gdzie ksiądz Zdzisław 
Gniewek odprawił Mszę Świętą 
w intencji ojczyzny i wygłosił wzru-
szające kazanie na temat patrio-
tyzmu.  Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się przed pomnikiem. 
Zbigniew Guzy powitał przyby-
łych gości i poprosił o zabranie 
głosu Marcina Kiwiora – Wójta 
Gminy Skrzyszów. Po przemówie-

niu wójta głos zabrała pani poseł 
Urszula Augustyn, kierując ciepłe 
słowa pod adresem mieszkańców 
naszej gminy. W kolejnej części 
uroczystości wystąpili uczniowie 
Zespołu Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszo-
wie, prezentując krótki montaż 
słowno – muzyczny. Opiekunami 
młodych artystów byli: Marta 
Seruś,  Monika Brożek oraz  
Michał Czernecki.

Po części artystycznej odbył się 
apel poległych, podczas którego 
uczczono bohaterów walk 
w obronie wolności i niepodle-
głości naszego kraju.

Później  przedstawiciele urzę-
dów, instytucji, organizacji oraz 
szkół i przedszkoli złożyli przed 
pomnikiem symboliczne wiązanki 
kwiatów. 

Na zakończenie uroczysto-
ści wójt zaprosił wszystkich na 
koncert Orkiestry Dętej OSP 
z Woli Rzędzińskiej, który odbył 
się w budynku szkoły.

Radosne świętowanie

Mają gdzie grać 
i parkować 
Nowe boisko do piłki nożnej i siatków-
ki – to efekt zakończonego zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej obok 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzy-
szowie. Fani sportu, ale i mieszkańcy, 
mogą korzystać także z parkingu dla 
samochodów osobowych i chodnika. 
Wokół boiska powstało ogrodzenie 
z bramą wjazdową, zagospodarowano 
tereny zielone, wykonano kanalizację 
opadową. Na prace przeznaczono 570 
tysięcy złotych. 287 tysięcy wyniosło 
dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Na kulturalnej mapie Szynwałdu  
powstaje  nowa  placówka. Jest to 
duża, nowocześnie wyposażona  
biblioteka. Prace nad jej budową 
rozpoczęły się we wrześniu 2012 
roku, a już na koniec tego same-
go roku oddano obiekt w stanie 
surowym. 

W bieżącym roku pokryto dach.
Została zamontowana podtynkowa 
instalacja elektryczna, wykonano 
instalacje wod – kan i c.o., położono 
tynki wewnętrzne w całym  budyn-
ku biblioteki. Zrealizowano licowa-

nie ścian płytka-
mi ceramicznymi 
w pomieszcze-
niach sanitarnych, 
z a m o n t o w a n o 
także wentyla-
cję mechanicz-
ną nawiewno – 
wywiewną, podło-
że, a także izolację 
przeciwwilgocio-
wą z wylewkami 
cementowymi na 

parterze i piętrze. Dach obiektu jest 
docieplony wełną mineralną i zabu-
dowany płytą gipsowo – kartonową. 
Docieplono również budynek na 
zewnątrz.

Całkowity koszt robót wynosi 

prawie 2,5 mln złotych, w tym kwota 
dofinansowania 1 mln 70 tys. zł (dota-
cja w wysokości 1 mln zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zaś 70 tys. zł  z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego). 
Planuje się, że obiekt będzie przeka-
zany do użytku w czerwcu 2014 roku.

Powstaje nowa biblioteka 
w Szynwałdzie
FOT. ANNA MĄDEL
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Każda wieś 
ma nowe 
drogi 
Ostatnie miesiące to również prace 
dotyczące poprawienia stanu dróg 
w gminie Skrzyszów. Łączny koszt 
tych robót  to około 700 tys. zł.

 Nowa nawierzchnia pojawiła 
się w Szynwałdzie na drogach Na 
Czekaja (150 mb), Na Kozioła (150 
mb), Alei Świdzińskiego (200 mb). 
Najdłuższy odcinek wyasfaltowa-
no na Starej Drodze. Położono tam 
525 mb nawierzchni. Asfalt położo-
no również na drogach: w Łękawicy, 
Ładnej i Pogórskiej Woli. W Łękawicy 

wykonano 175 mb na Starej Drodze. 
W Ładnej położono asfalt o długości 
120 mb na drodze gminnej obok Szkoły 
Podstawowej.

W Pogórskiej Woli położono asfalt 
na drodze „Na Sajdaka”. Długość 
nawierzchni asfaltowej wyniosła 270 
metrów. W Skrzyszowie natomiast 

wykonano 435 mb nawierzchni asfal-
towej na drodze „Wąwóz”.

 Ponadto w ostatnim czasie odbudo-
wano i zmodernizowano drogi znisz-
czone podczas powodzi: „Budzikówka” 
w Łękawicy (800 mb) oraz na odcinku 
680 m od zajezdni „Wielkie Pole” do 
„Piaskowni” w Pogórskiej Woli. 

Gmina pomogła wyposażyć OSP 
w Szynwałdzie w nowy  samochód 
ratowniczo – gaśniczy. Pojazd jest 
zupełnie nowy, wyprodukowany 
w bieżącym roku.

- Iveco Eurocargo  posiada komplet-
ne wyposażenie niezbędne  w działa-
niach ratowniczo – gaśniczych – mówi 

Tomasz Bańdur z OSP w Szyn-
wałdzie. Jego zbiorniki mogą 
zmieścić 2500 litrów wody oraz 
250 litrów środka pianotwórcze-
go. IVECO ma napęd na cztery 
koła, a w kabinie może zmieś-
cić się sześciu strażaków. Poza 
tym pojazd jest wyposażony 

w trójfazowy agregat prądotwór-
czy, pięć radiostacji Motorola, cztery 
latarki, elektryczną wyciągarkę samo-
chodową, wentylator oddymiający 
oraz drabinę pożarniczą. Samochód 
kosztował 639 900 złotych, a pienią-
dze przeznaczone na jego zakup 
pochodziły z pięciu źródeł -150 000 

złotych przekazał Komendant Głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej, także 
150 000 złotych przekazało za pośred-
nictwem Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej przekazała 115 000 złotych, 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
5000 złotych, reszta środków - 219 900 
złotych pochodziła z budżetu gminy. 
Zakupiony wóz strażacki  w znacznym 
stopniu podniesie sprawność OSP 
Szynwałd, która dotychczas dyspo-
nowała  samochodem STAR 266 z 1983 
roku oraz LUBLINEM 3 z 1997 roku.

Nowoczesne 
IVECO dla 
OSP Szynwałd

Szynwałd - Aleja Świdzińskiego

Droga Na Sajdaka Pogórska Wola

Skrzyszów - Wąwóz

Droga Ładna Łękawica Budzikówki 2



5

p a ź d z i e r n i k - g r u d z i e ń  2 0 1 3

E c h o  G m i n y

21 listopada w budynku 
Przedszkola Publiczne-
go im.Ks.Prałata Alek-
sandra Siemieńskiego  
w Szynwałdzie odbyło 
się uroczyste otwarcie 
przedszkola po waka-
cyjnym remoncie. Dzię-
ki decyzjom wójta oraz 
zaangażowaniu radnych, 
wykonano przebudowę 
i modernizację dostoso-
wując pomieszczenia do 
potrzeb dzieci i potrzeb 
gospodarczych.

Dyrektor Lucyna Szynal 
powitała wszystkich przybyłych na 
uroczystość gości, wśród których 
byli: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior; przewodniczący Rady Gminy 
Skrzyszów Bartłomiej Mącior; 
radni Józef Mazur, Łukasz Paluch, 
Krzysztof Magdziarczyk; a także 

proboszcz Parafii Szynwałd ksiądz 
Józef Michalski oraz  sołtys Szyn-
wałdu Maria Żywiec. 

 Przybyli także dyrektorzy szkół 
i przedszkoli z gminy Skrzyszów. 
Zaproszenie przyjęli również: Krzysz-
tof Wójcik właściciel firmy Handlo-

wo-Usługowej ”BKR” oraz 
Zbigniew Donhefner, 
inspektor nadzoru. Obec-
ni byli także : siostra kate-
chetka Stanisława Boche-
nek, pracownik biblioteki 
publicznej w Szynwałdzie 
Anna Mądel, przewod-
nicząca Rady Rodziców 
Monika Malinowska oraz 
nauczyciele i pracownicy 
przedszkola.

Głos zabrał wójt Marcin 
Kiwior, który wyraził radość  
i zadowolenie z faktu, 
że budynek przedszkola 

został zmodernizowany, dzięki czemu 
będzie jeszcze lepiej służył dzieciom 
i całej społeczności Szynwałdu. Ksiądz 
proboszcz dokonał poświęcenia  
przedszkolnych pomieszczeń. Kolej-
nym punktem programu był występ 
artystyczny przedszkolaków.

Oficjalne oddanie Przedszkola 
Publicznego w Szynwałdzie

Ścieżka 
rowerowa 
i chodnik 
w Szynwałdzie
W Szynwałdzie przy drodze powia-
towej zakończono właśnie budo-
wę ścieżki rowerowej i chodnika. 
Zarówno ścieżka jak i chodnik 
wraz z odwodnieniem powstały na 
odcinku od drogi gminnej do drogi 
powiatowej w kierunku Pilzna. 
Inwestycja kosztowała prawie 218 
tysięcy złotych, w tym dofinanso-
wanie pozyskane ze Starostwa 
Powiatowego w Tarnowie, wyniosło 
ponad 98 tysięcy złotych.

W Łękawicy trwa właśnie jedna 
z największych inwestycji w gminie 
Skrzyszów. To budowa sali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
w Łękawicy. 

W tym roku wykonano prace rozbiór-
kowe oraz ziemne, warstwy podsypko-
we i beton pod ławy fundamentowe. 
Zamontowano kanalizację deszczową 
i sanitarną oraz wykonano przyłącza 

wodociągowe i gazowe. W planach są 
kolejne roboty budowlane. Z obiektu 
będzie można korzystać w sierpniu 
2015 roku. Jego powstanie kosztuje 
ponad trzy miliony złotych. 800 tysięcy 
złotych urząd gminy pozyskał ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach Wieloletniego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Dzieci czekają  
na halę 
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W Łękawicy 
będzie 
bezpiecznie
Przyczyni się do tego nowy chod-
nik i parking. Chodnik wykonany 
z kostki brukowej ma 485 metrów. 
Powstał na odcinku od sklepu 
spożywczego SKRZAT do dworku 
w Łękawicy. Oprócz tego wyko-
nano także odwodnienie drogi. 
Wspomniany odcinek to miejsce, 
w którym  nie zawsze było spokoj-
nie. Poruszające się tam pojazdy 
czasami jeździły zbyt szybko, co 
narażało pieszych na niebezpie-
czeństwa. W planach jest dalsza 
budowa chodnika w kierunku 
Łękawki. Łączny koszt inwestycji 
to ponad 335 tysięcy złotych. 

Kanalizacja  
i wodociągi 
Zrobiono kolejny krok do powsta-
nia sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej w Ładnej. Gotowy jest 
projekt wraz z kosztorysem dla 
przysiółka Średziny II oraz w Jaźwi-
nach. W tym ostatnim przysiół-
ku chodzi o kanalizację. Projekt 
i kosztorys powstania kanalizacji 
jest również gotowy jeżeli chodzi 
o przysiółki Poskle i Wielkie Pole 
w Pogórskiej Woli. W tej miejscowo-
ści niedługo zakończy się również 
opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na rozbudowę 
wodociągu na obszarze  Zakościele. 
Dokumentacja projektowo – kosz-
torysowa na budowę sieci wodo-
ciągowej opracowywana jest też 
dla położonych w Szynwałdzie 
przysiółków Świniogóra i Paproć. 

W celu łagodzenia skutków bezro-
bocia organizowane są na terenie 
gminy  prace społecznie użytecz-
ne. Prace przeznaczone są dla osób 
korzystających z pomocy społecz-
nej i polegają na pracach remon-
towych, porządkowych i usługach 
opiekuńczych dla osób starszych.  
Osoby w ten sposób zatrudnione 
wykonują pracę w wymiarze 10 
godzin tygodniowo czyli 40 godzin 
miesięcznie w okresie od 1 marca  
do 30 listopada. Otrzymują wyna-
grodzenie 8,00 zł na godzinę, a to 
oznacza 320,00 zł  miesięcznie.  
Jest to forma aktywizacji zawodo-
wej, po zakończeniu której osoby 
często  znajdują zatrudnienie, co 
przyczynia się do poprawy ich 
sytuacji materialnej. W roku 2013 
w ramach prac społecznie użytecz-
nych zatrudnionych było  40  osób.

W każdym roku GOPS realizuje 
również  wieloletni program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. 
Pomocą tą mogą być objęte  dzieci 
do 7 roku życia, uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimna-
zjalnej,  osoby w starszym wieku 
i niepełnosprawne pod warunkiem, 
że dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 150% kryterium docho-
dowego.  Dla osób w rodzinie jest to 
kwota 684,00 zł, a dla osoby samotnej 
813,00 zł.  Koszt obiadu wynosi 4,00 
zł. W   roku bieżącym dożywianych 
jest 273 dzieci.

GOPS podejmuje również działa-
nia profilaktyczne  celem zmniejszenia 
zagrożenia patologią:
1)  pomoc w uzyskiwaniu świadczeń 

emerytalno – rentowych,
2)  pomoc w uzyskaniu świadczeń 

z tytułu alimentów,

3)  pomoc w docieraniu do poradnictwa 
specjalistycznego w tym:  psycholo-
gicznego,    prawnego,

4)  w przypadku osób niepełnospraw-
nych pomoc w ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności (komple-
towanie dokumentacji medycz-
nej), pomoc w uzyskaniu sprzętu 
medyczno- ortopedycznego, pomoc 
w korzystaniu z ulg, uprawnień, 
dostępu do turnusów rehabilita-
cyjnych w ramach PFRON,

5)  w przypadku osób i rodzin z proble-
mem alkoholowym – uświadomienie 
skutków uzależnienia wobec pozo-
stałych członków rodziny, uczestni-
ctwo w procesie diagnostycznym, 
motywowanie do podjęcia leczenia, 
kierowanie na zajęcia profilaktyczno
-edukacyjne, kierowanie do GKRPA, 
monitorowanie leczenia.
Dla osób niepełnosprawnych, 

w starszym wieku i samotnych stoso-
wane są następujące formy pomocy:
1.  Umieszczenie w domu pomocy 

społecznej.
2.  Umieszczenie w zakładzie opie-

kuńczo - leczniczym.
3.  Korzystanie ze  środowiskowych  

domów samopomocy
4.  Korzystanie z warsztatów terapii 

zajęciowej.
5.  Usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania.
6.  Turnusy rehabilitacyjne.

Jeżeli osoba jest bezdomna - 
umieszczenie w domu dla bezdom-
nych mężczyzn.

GOPS realizuje też zadania związane 
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie.  Na tere-
nie gminy funkcjonuje Punkt Informacji, 
Wsparcia dla Osób Dotkniętych Prze-
mocą w Rodzinie, w którym przyjmują 

Pomoc GOPS
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W Klubie „Florianka” 
w Ładnej panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich od 
marca do września br. 
realizowały projekt pn. 
„Rękodzieło łączy poko-
lenia”. To już kolejny 
projekt, jaki był realizo-
wany przez KGW. 

Środki na realizację 
pozyskane zostały przez 
Lokalną Grupę Działania 
Zielony Pierścień Tarnowa 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Oś 4 LEADER. 
Łączna wartość projektu to 
prawie 32 tysiące złotych, z czego pozy-
skano dofinansowanie w wysokości 25 
tysięcy złotych.

Stowarzyszenie prężnie działa już 
od 2007 r., zrzesza 12 kobiet aktyw-
nych zawodowo, jak i będących na 
emeryturze. 

Zakończony obecnie projekt skła-
dał się z:

-  warsztatów z zakresu haftu regio-
nalnego,

-  warsztatów z zakresu śpiewu ludo-
wego,

-  warsztatów z zakresu ekologicz-
nych technik rękodzielniczych. 
Wzięło w nim udział 65 uczestni-
czek w wieku 10 -70 lat, z miejsco-
wości Skrzyszów, Ładna, Łękawica, 

Szynwałd, Pogórska 
Wola, Wola Rzędzińska.

I n s t r u k t o r a m i 
w projekcie były Daria 
Zaborowska –Hulska 
- instruktor rękodzie-
ła artystycznego oraz  
Agnieszka Stańczyk 
– dyrygent, nauczyciel 
w Szkole Muzycznej. 

Panie z KGW samo-
dzielnie wyhaftowały 
5 strojów ludowych 
z okolic Tarnowa, które 
zostały zaprezentowane 

podczas Dożynek Gminnych 19 sierp-
nia w Ładnej. Przy rekonstrukcji stro-
jów KGW współpracowało z Muzeum 
Etnograficznym w Tarnowie - z Urszu-
lą Gieroń – starszym kustoszem oraz 
z pracownikami Muzeum Etnograficz-
nego w Kolbuszowej. Obecnie trwa-
ją prace nad stworzeniem kolejnych 
strojów.

Rękodzieło połączyło pokolenia

specjaliści: prawnik, psycholog, pracow-
nik socjalny.  W razie zagrożenia bezpie-
czeństwa przemocą, rodzina lub osoba 
może być umieszczona w Ośrodku Inter-
wencji Kryzysowej, a dziecko w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej.

Projekty systemowe POKL
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzy-

szowie od 2008 r. realizuje w part-
nerstwie z gminami Pleśna i Tarnów  
projekty systemowe w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego współ-
finansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego   w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Celem projektów jest  zwięk-
szenie motywacji we własne siły i możli-
wości beneficjentów, w rozwiązywaniu 
problemów stojących na przeszkodzie 
do samodzielności ekonomicznej, 
wykształcenie niezbędnych umiejęt-
ności społecznych, poprawa komuni-
kacji w rodzinie, zwiększenie świado-
mości zagrożeń odnośnie wszelkiego 
rodzaju uzależnień, nauka radzenia 
sobie z problemami życia codziennego, 
poruszania się na rynku pracy, nabycie 
i podniesienie kwalifikacji zawodowych. 
Dla dzieci z rodzin uczestniczących 
w projektach,  w okresie letnim orga-
nizowany jest wypoczynek z progra-
mem profilaktycznym. Ogółem w latach 
2008-2013 w projektach wzięło udział  
94 osoby z terenu gminy, korzystające 
z pomocy społecznej.

W roku 2013 realizowany był projekt 
„Uwierz w siebie”. W projekcie uczestni-
czyło 30 osób korzystających z pomocy 
społecznej. W ramach projektu prze-
prowadzono następujące kursy i szko-
lenia: 
-  Trening kompetencji życiowych 

z elementami kompetencji rodzi-
cielskich,

-  Kurs sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej, 

-  Kurs prawa jazdy kategorii B, 
-  Kurs pielęgnacji terenów zielonych,
-  Kurs kucharza z elementami deko-

racji stołu,

-  Kurs opiekuna osób starszych.
Dla uczestników projektu wraz 

z małymi dziećmi zorganizowano obóz 
aktywnej integracji w dniach 23-30 
sierpnia w ośrodku wypoczynkowym 
w Krynicy.  W czasie 7-dniowego poby-
tu uczestnicy projektu mogli  wypocząć 
i zregenerować siły do dalszych szko-
leń.  Starsze dzieci z rodzin uczestniczą-
cych w projekcie wyjechały na kolonię 
letnią zorganizowaną w  Gliczarowie 
Górnym przez Klub Abstynentów 
„Nadzieja” w dniach od 10.08.2013 r. 
do  19.08.2013 r. W wypoczynku uczest-
niczyło 20 dzieci. 

Pomoc GOPS
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Jednym z najprężniej działają-
cych stowarzyszeń na terenie 
Gminy Skrzyszów jest Klub Kobiet 
Kreatywnych GRACJA, którego 
członkami są najaktywniejsze 
kobiety z naszej gminy. Klub nie 
jest zamknięty na członkostwo 
panów, czego żywym dowodem 
jest dwóch członków honorowych 
w osobach Wójta Marcina Kiwiora 
i Dyrektora ZSPnr1iG w Skrzyszo-
wie Roberta Wadyckiego, którzy 
wspierają Klub we wszystkich 
inicjatywach.

Działalność Gracjanek można na 
bieżąco obserwować na stronie inter-
netowej www.kkk-skrzyszow.pl oraz 
w wielu dziedzinach życia społeczne-
go gminy. Panie promują zdrowy styl 
życia i aktywność fizyczną, podejmują 
inicjatywy prozdrowotne czy eduka-
cyjne dla siebie i innych. Szerokim 
echem odbiła się organizowana od 2 
lat przez Klub zbiórka makulatury na 
terenie gminy, dzięki której za uzyska-
ne pieniądze został zakupiony 
dodatkowy sprzęt do prowa-
dzonej przez Klub wypożyczal-
ni sprzętu rehabilitacyjnego 
mieszczącej się w Ośrodku 
Zdrowia w Łękawicy. Pierw-
szy zaś sprzęt do wypożyczal-
ni został zakupiony w ramach 
projektu pn. „Rodzina w obli-
czu niepełnosprawności – jak 
radzić sobie ze sprawowaniem 
opieki domowej” dofinanso-
wanego ze środków Fundacji 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej.

Promocja zdrowego stylu życia 
i aktywności fizycznej najbardziej 
widoczna jest poprzez realizację 
projektu „W lżejszym ciele zdrowia 
wiele”, który polega na prowadzeniu 
regularnych zajęć z zakresu aerobiku 
dla pań we wszystkich miejscowoś-
ciach gminy. To już drugi rok realizacji 
tej inicjatywy. Obecnie, o odpowied-
nią aktywność fizyczną dba ponad 
200 pań, które ćwiczą w 10 grupach. 
Zajęcia odbywają się systematycznie 
w każdym tygodniu w salach gimna-
stycznych poszczególnych szkół. 5 grup 
ma zajęcia 1 raz w tygodniu, a 5 
grup 2 razy w tygodniu. W projek-
cie odbywają się również wykłady 
z dietetyki, tak aby uczestniczki 
wiedziały jak połączyć aktywność 
fizyczną z prawidłowym odży-
wianiem. Projekt oczywiście jest 
dofinasowany ze środków euro-
pejskich – jest to oś IV Leader 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – gdyż stowarzyszenie 

nie prowadzi działalności gospodarczej 
a jego działalność opiera się wyłącznie 
na pracy wolontariackiej członkiń. 

Na uwagę zasługuje niedawna 
inicjatywa prozdrowotna Klubu pole-
gająca na zorganizowaniu 14 listopa-
da 2013 r. w Skrzyszowie spotkania 
z położną Centermed - panią Beatą 
Kopytko i Tarnowskimi Amazonkami 
– paniami Bernadettą Lech i Martą 
Golafit, w ramach którego omawia-
ne były zagadnienia dotyczące profi-

laktyki raka piersi. Akcji patronowała 
posłanka Urszula Augustyn, która 
również uczestniczyła w spotkaniu oraz 
wspierała tą piękną inicjatywę wieloma 
cennymi uwagami. Podczas spotkania 
panie dowiedziały się jakie są czynniki 
ryzyka zachorowania na raka piersi, 
czego unikać i czego się wystrzegać, 
jak również w jaki sposób skutecznie 
wykonywać samobadanie piersi. W tej 
chorobie bowiem ważne jest wczesne 
wykrycie nowotworu gdyż szanse na 
wyleczenie rosną jeśli diagnoza nastąpi 
w początkowej fazie choroby.

Działalność Klubowiczek 
widoczna jest także w wielu 
miejscach gminy poprzez 
charakterystyczne, oznako-
wane pudła, do których już 
od roku mieszkańcy przy-
noszą plastikowe nakrętki. 
Jeszcze w tym roku zebrane 
nakrętki – a jest ich prawie 200 
worków !!! zostaną sprzedane 
do fabryki w Myślenicach a za 
uzyskane pieniądze zostanie 
zakupiony sprzęt i lekar-

stwa dla niepełnosprawnego dziecka 
w Ładnej. Akcja pod nazwą „Nakrętka 
mała ale dużo zdziała” będzie kontynu-
owana dalej bo potrzeb w tym zakresie 
jest naprawdę wiele. Każda pomoc się 
liczy ale najważniejsza jest życzliwość 
i solidarność z osobami niepełnospraw-
nymi, a tego nie brakuje paniom zrze-
szonym w Klubie.

Wspomnieć też warto o inicjatywach 
edukacyjnych Klubu, szczególnie dlate-
go że edukacja ta ma charakter o bardzo 

Klub Kobiet 
Kreatywnych 
GRACJA na rzecz 
mieszkańców gminy



9

p a ź d z i e r n i k - g r u d z i e ń  2 0 1 3

E c h o  G m i n y

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów działa na terenie gminy 
Skrzyszów od 2012 roku. Z racji 
swojej działalności Stowarzysze-
nie pozyskało dofinansowanie  ze 
środków europejskich (oś IV Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich) na projekt pn.: „Zachować od 
zapomnienia" z wierszami oraz wspo-
mnieniami syberyjskimi Elżbiety 
Stepskiej-Kot - wydanie audiobooka”. 

Pani Elżbieta Stepska-Kot (ur. 
08.07.1937r.), z domu Sławińska, jest 
powszechnie znaną i szanowaną miesz-
kanką Skrzyszowa. Jest działaczką 
społeczną, pedagogiem, autorką wier-
szy i wspomnień z czasów gehenny 
w Kazachstanie 1940 roku. Partnerem 
projektu jest Klub Kobiet Kreatywnych 
"GRACJA" (KKK).

Ważnym dla Stowarzyszenia jest 
to, aby wydanie audiobooka wywo-
łało rezonans medialny – nie tylko na 

terenie gminy, ale również szerzej: 
w powiecie, w województwie, w Polsce. 
Ten aspekt mogą zapewnić znani 
i popularni aktorzy, pozyskani do 
współpracy: Małgorzata Ostrowska
-Królikowska (seriale „Sukces”, „Klan”) 
i Paweł Królikowski (seriale „Pitbull”, 
„Ranczo”). Ponadto Paweł Królikow-
ski jest ambasadorem społecznej 
ogólnopolskiej kampanii „Powrót do 
Ojczyzny”, w której udziela poparcia dla 
projektu ustawy o powrocie do Rzeczy-
pospolitej Polskiej osób pochodzenia 
polskiego, deportowanych i zesłanych 
przez władze Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. 

W nagraniach uczestniczyli również 
aktorzy Tarnowskiego Teatru im. L. 
Solskiego: Ewa Czajkowska-Smożew-
ska (recytacja wierszy E. Stepskiej-Kot) 
i Mariusz Szaforz (fragment wspo-
mnień). Oboje z dużym powodzeniem 
uczestniczyli w promocji książki „Zacho-

wać od zapomnienia”, wydanej przez 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie w 2010 roku, z której 
zaczerpnięto materiał do nagrania 
audiobooka wydanego przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów. 
Autorem oprawy muzycznej wydaw-
nictwa był Roman Zubek – założyciel 
i wieloletni dyrektor Szkoły Muzycz-
nej w Tarnowie, od 10 lat mieszkaniec 
gminy Skrzyszów.

„Zachować od zapomnienia” to 
również lekcja patriotyzmu i lekcja 
historii dotyczącej bolesnego rozdzia-
łu w naszych dziejach: deportowa-
nia i gehenny wielu rodzin polskich 
w czasie okupacji na Syberii, w głębi 
Związku Radzieckiego.

W grudniu bieżącego roku zorgani-
zowane zostanie spotkanie autorskie  
z państwem Królikowskimi. Udział 
w tym spotkaniu będzie ogólnodo-
stępny i bezpłatny.

nowatorskim podejściu. Nie sztuką jest 
bowiem wygłaszać nudne elaboraty 
ale zainteresować i poszerzyć hory-
zonty grupy osób, w sposób skuteczny. 
Niewątpliwie taką inicjatywą z zakresu 
edukacji przyrodniczej i historycznej 
był wyjazd szlakiem architektury drew-
nianej w Pieniny. To już kolejny projekt 
z dofinansowaniem unijnym pod nazwą 
„Z Zielonego Pierścienia aż do Pienin”. 
Środki pochodziły z osi IV Leader PROW. 
W wyjeździe edukacyjnym uczestniczy-
ło 50 osób z terenu LGD, w tym człon-
kowie Klubu oraz Koła Łowieckiego 
„Dzik” – partnerów projektu. Przez teren 

Gminy Skrzyszów aż 
do Pienin przebiega 
bowiem historyczny szlak architektury 
drewnianej obejmujący najcenniejsze 
perły budownictwa drewnianego, które 
w większości są obiektami sakralnymi 
udostępnionymi dla zwiedzających. 
Na trasie tej znajdują się ponadto inne 
cenne kulturowo i przyrodniczo obiekty 
warte zwiedzenia. Pełne poznanie tych 
wyjątkowych elementów historycznych, 
przyrodniczych i krajobrazowych stano-
wiących integralną część naszej małej 
ojczyzny, wymaga innowacyjnego 
podejścia i zastosowanie niekonwen-

cjonalnych form nauczania jakim był 
edukacyjnym wyjazd poznawczy.

Do Klubu warto się zapisać i wszyst-
kie KREATYWNE osoby z terenu Gminy 
Skrzyszów serdecznie zapraszamy. 
Trzeba jednak pamiętać, że członko-
stwo w tym elitarnym Klubie ZOBO-
WIĄZUJE. Tylko osoby, które chcą coś 
zrobić dla innych, chcą poświęcić swój 
czas i energię dla innych są mile widzia-
ne. Więcej informacji i zapisy w pok. nr 
4 Urzędu Gminy.

Jolanta Furtak

Zachować od zapomnienia
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY SKRZYSZÓW
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13 października w Dąbrach 
odbyły się uroczystości upamięt-
niające 69. rocznicę Akcji „Burza” 
oraz walki oddziału Regina II 
Batalionu Barbara 16. Pułku 
Armii Krajowej. W tych obcho-
dach uczestniczyli przedsta-
wiciele Szkolnego Klubu Armii 
Krajowej pod opieką dyrektor, 
Reginy Kiwior i Kingi Soprych. 

W patriotycznej atmosferze 
i głębokim skupieniu uczestnicy 
obchodów wzięli udział w polo-
wej Mszy św. w intencji poległych 
partyzantów oraz ceremonii przy 
pomniku. W tym spotkaniu pamięci 
wspólnie uczestniczyli kombatan-
ci, rodziny partyzantów, żołnierze, 
samorządowcy oraz nauczyciele 
i uczniowie z różnych miejscowości. 

Podniosła atmosfera oraz obec-
ność świadków i uczestników tych 
wydarzeń na pewno na długo 
zapadnie w sercach i pamięci 
młodych ludzi, którzy swoją obec-
nością na uroczystości dali świadectwo 
przywiązania do takich wartości, jak 
Bóg, Honor i Ojczyzna.

Uczniowie Szkolnego Klubu AK 
w Pogórskiej Woli w Dąbrach byli 
w tym roku szkolnym już po raz drugi. 
Po raz pierwszy miejsce to odwiedzi-
li wspólnie z pułkownikiem Jerzym 
Pertkiewiczem, bohaterem z okresu 

II wojny światowej odznaczonym za 
zasługi wojenne oprócz Krzyża Srebr-
nego Virtuti Militari, m.in. Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, 
Medalem Wojska (czterokrotnie[), Krzy-
żem Kampanii Wrześniowej przyzna-
nym przez rząd emigracyjny RP, a także 
przyznanym w 1971 we Francji przez 

Organizację Kombatantów na Euro-
pę odznaczeniem La Croix de Parti-
san. Pułkownik opowiedział wówczas 
uczniom dramatyczny przebieg walk  
i tragedii oddziału Regina II we wrześ-
niu 1944 roku. Wydarzenia te, nawet 
po tylu latach, wzbudzają wiele emocji 
i szacunku do walczących w obronie 
naszej ojczyzny. 

Joanna Jasiak,  Aleksandra 
Marian, Aleksandra Mazur  zosta-
ły finalistkami Małopolskiego 
Dyktanda Niepodległościowego. 
Konkurs Małopolskie Dyktando 
Niepodległościowe „Po polsku 
o historii” realizowany w ramach 
Małopolskiego Programu Eduka-
cji Patriotycznej i Obywatelskiej,  
przeznaczony był dla gimnazja-
listów. 

Organizatorami konkursu byli: Kura-
torium Oświaty w Krakowie, Stowarzy-
szenie Polonistów, Fundacja „Panteon 
Narodowy” oraz Muzeum Armii Krajo-
wej im. Emila Fieldorfa „NILA”. 

Z przyjemnością informujemy, że 
finalistkami Małopolskiego Dyktan-
da Niepodległościowego są trzy 
uczennice Gimnazjum w Skrzyszowie. 
Finalistki bardzo dobrze do konkursu 
przygotowała Agnieszka Papuga.

Patriotycznie w Dąbrach

O historii po polsku
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10 listopada 2013 roku, w przed-
dzień Święta Niepodległości, w 99 
rocznicę walk Legionów Polskich 
pod Łowczówkiem, delegacja 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Pogórskiej Woli 
wraz z dyrektorem szkoły wzięła 
udział w Powiatowych Obchodach 
Święta Niepodległości, a zarazem 
XV Ogólnopolskim Zlocie Niepod-
ległościowym w Łowczówku. 

Po oficjalnych uroczystościach odbył 
się piknik historyczny połączony ze 
wspólnym śpiewaniem pieśni patrio-
tycznych przy ognisku. Nikomu nie 
zabrakło też ciepłej herbaty i trady-
cyjnej grochówki. Organizatorami 
XV Ogólnopolskiego Zlotu Niepodle-
głościowego byli: Starosta Tarnowski 
Roman Łucarz, Wójt Gminy Pleśna 
Stanisław Burnat oraz Burmistrz Tucho-
wa Mariusz Ryś. Patronat honorowy 
nad uroczystościami objął Marszałek 
Województwa Małopolskiego Marek 
Sowa.

Konkurs zorganizowany w Tucho-
wie przez PTTK w Tarnowie, Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Urząd 
Miasta Tarnowa i Starostwo Powia-
towe w Tarnowie stanowił spraw-
dzian wiedzy młodzieży gimnazjal-
nej z historii I wojny światowej na 
Ziemi Tarnowskiej.

W tegorocznej edycji konkursu 
wzięło udział siedemnaście drużyn 

r e p r e z e n t u j ą c y c h 
gimnazja z terenu 
powiatu tarnowskie-
go, z których Pogórska 
Wola zajęła II miejsce. 
Trzyosobową ekipę 
z gimnazjum  w Pogór-
skiej Woli przygotowa-
ła do konkursu Regina 
Kiwior, dyrektor szkoły 
a jednocześnie nauczy-
ciel historii. Należą 
się gratulacje Izabeli 
Chądzyńskiej i Barba-
rze Barnaś z klasy 

II A oraz Marcie Esmund z klasy III 
B, a jednocześnie opiekunce grupy. 
Jeżeli uwzględnimy czołowe miej-
sca jakie Pogórska Wola zajmowała 
w poprzednich latach we wspomnia-
nym konkursie, możemy stwierdzić, że 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Pogórskiej Woli tworzy gmin-
ną tradycję wiedzy z historii Polski 
i regionu tarnowskiego.

Historia na medal

Uczniowie z Pogórskiej Woli 
w XV Niepodległościowym 
Zlocie w Łowczówku

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  

w Skrzyszowie ogłasza kolejną edycje 
konkursu fotograficznego.

Tym razem tematem prac konkursowych będą 
ZBLIŻENIA.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia 
można pobrać ze strony internetowej 

GCKiB w Skrzyszowie.

www.gcb-skrzyszow.pl
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2 grudnia 2013 r. 
w auli Małopolskie-
go Urzędu Woje-
wódzkiego odbyła 
się uroczysta gala 
wręczenia stypen-
diów Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra 
Edukacji Narodo-
wej, które wręczali 
Małopolski Kurator 
Oświaty pan Alek-
sander Palczewski 
i dyrektor delegatury 
Kuratorium Oświaty 
w Tarnowie pani 
Urszula Blicharz.

Z przyjemnoś-
cią informujemy, że 
uczennica Zespołu 
Szkoły Podstawowej 
Nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie, Kata-
rzyna Galus, otrzymała stypendium 
Ministra Edukacji Narodowej.

Wspomniane stypendium ma 
charakter motywacyjny i otrzymują 
je uczniowie za wyniki w nauce lub 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne. 
O stypendium mogą się ubiegać  młodzi 
ludzie, którzy wyróżniają się wiedzą, 
talentem, nieprzeciętnymi zdolnościa-
mi i osiągnięciami. Cieszymy się, że do 
gimnazjum w Skrzyszowie uczęszcza 
uczennica, która na nie zasłużyła. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że takich 
stypendiów w całym kraju zostało przy-
znanych 320, a na terenie naszej dele-
gatury Kuratorium Oświaty tylko sześć 
i tylko jedno dla uczennicy gimnazjum 
właśnie Katarzyny.

Katarzyna Galus jest piętnasto-
letnią mieszkanką Skrzyszowa. Jej 
największa pasja to tenis stołowy. Tę 
dyscyplinę sportową zaczęła uprawiać 
w wieku sześciu lat. Kasię zachęcił do 
tego tata. Pierwszą trenerką naszej 
mistrzyni była pani Bronisława Stro-
isz. W wieku ośmiu lat Kasia wygra-
ła Ogólnopolski Turniej w kategorii 
skrzatek, który odbył się w Częstocho-
wie 20 maja 2008 roku. Rok później 
zawodniczka zdobyła pierwszą lokatę 
w Turnieju o Puchar „Przeglądu Spor-
towego” i Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego. Natomiast w czerwcu 2009 
roku Kasia zapewniła sobie miano 
najlepszej żaczki w Polsce w Ogól-

nopolskim Turnieju w Częstochowie. 
Jako żaczka i młodziczka w turnie-
jach wojewódzkich zawsze stawała 
na podium. W wieku 11 lat znalazła się 
w I Lidze Kobiet, gdzie gra do dzisiaj 
i jest czołową zawodniczką drużyny 
klubu LUKS Skrzyszów.

Kolejnymi trenerkami Kasi były – 
Chinka Wang Di a następnie Jolanta 
Szatko – Nowak, jedna z najwybitniej-
szych polskich pingpongistek. Zawod-
niczka, będąc młodziczką i kadetką, 
wielokrotnie stawała na najwyższym 
stopniu podium w turniejach ogólno-
polskich. Odnosiła też znaczące sukce-
sy w turniejach międzynarodowych. 
Obecnie trenerką Katarzyny jest Katsia-
ryna Sivakova – była reprezentantka 
kadry Białorusi.

Kasia twierdzi, że swoje sukcesy 
zawdzięcza w dużej mierze rodzicom, 
na których wsparcie mogła zawsze 
liczyć i oczywiście swojej ciężkiej pracy. 
Treningi, wyjazdy, zawody, zgrupo-
wania pochłaniają bardzo dużo czasu 
i wysiłku. Zawodniczka trenuje trzy 
godziny dziennie. Część treningów 
odbywa się w ośrodku sportowym 
w Krakowie pod okiem obecnej trener-
ki. Na treningi do Krakowa zawodniczka 
dojeżdża trzy, cztery razy w tygodniu. 
Oprócz tego trenuje w hali sportowej 
w Skrzyszowie oraz w domu.

Katarzyna Galus jest członkinią 
Kadry Narodowej i zajmuje pierw-

szą lokatę w Polsce 
w kategorii kadetek 
oraz trzecią w kate-
gorii juniorek.

Kasia jest uczennicą 
trzeciej klasy gimna-
zjum. Oprócz wyni-
ków sportowych może 
poszczycić się również 
bardzo dobrymi wyni-
kami w nauce,dzięki 
inicjatywnie dyrekcji 
szkoły i nauczycieli, 
którzy w porozumie-
niu z rodzicami umoż-
liwili Kasi realizowanie 
indywidualnego toku 
nauczania. W bieżą-
cym roku szkolnym 
Katarzyna wybierze 
dalszą drogę eduka-
cji. Ma w planie naukę 
w jednym z liceów 

w Tarnowie lub w ośrodku sportowym 
w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy młodej 
mistrzyni niesamowitych sukcesów 
sportowych oraz otrzymania stypen-
dium Ministra Edukacji Narodowej. 
Życzymy dalszych sukcesów we 
wszystkich dziedzinach i gratulujemy 
pasji, dzięki której młoda zawodniczka 
zaszła tak daleko.

Na zakończenie 
prezentujemy ważniejsze 
osiągnięcia Katarzyny Galus:

• I miejsce - Turniej Ogólnopolski 
Mini Olimpic Games - 13.06.2009 r. 
Grajewo
• I miejsce - Turniej Ogólnopolski 
o Puchar PKOL - 14.06.2009 r. Graje-
wo
• II miejsce - Mistrzostwa Polski 
Młodziczek - 16.05.2010 r. Brzeg 
Dolny
• II miejsce - Turniej Ogólnopolski 
Mini Olimpic Games - 29.05.2010 r. 
Stalowa Wola
• I miejsce - Ogólnopolski Turniej 
Młodziczek - 16-17.10.2010 r. Gdańsk
• II miejsce - Plebiscyt na Najlepszego 
Sportowca Ziemi Tarnowskiej kate-
goria junior 2010 r.
• I miejsce - Ogólnopolski Turniej 
Młodziczek - 12-13.03.2011 r. Drzon-
ków

Katarzyna Galus stypendystką 
Ministra Edukacji Narodowe
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Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Skrzy-
szowie wzięły udział w konkursie 
„Odblaskowa Szkoła”. W paździer-
niku zorganizowały dwie imprezy 
propagujące bezpieczeństwo. 

Było to spotkanie  z policjantem 
połączone z pokazem akcji ratowni-
czej prowadzonej przez straż pożar-
ną. Podczas niej strażacy zabezpie-
czali miejsce wypadku, oceniali stan 
poszkodowanego rowerzysty i kierow-
cy samochodu uczestniczącego w  
zdarzeniu, udzielali pierwszej pomocy 
ofiarom wypadku, uwalniali kierowcę 
z rozbitego samochodu. 

Inną imprezą była akcja przepro-
wadzona przez policjantów razem 
z uczniami klas I – III. Kontrolowali 
pojazdy poruszające się  drogą powia-
tową Tarnów – Ryglice. Kierowcy, 
którzy poruszali się zgodnie z przepi-

sami  otrzymywali lizaki, zaś kierowcy 
naruszający przepisy bezpiecznej jazdy 
otrzymywali znaczki przedstawiające 
smutną buzię. Oprócz dobrej zabawy, 
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę 
z zakresu bezpieczeństwa na drodze. 
Obie szkoły ze Skrzyszowa pragną 
podziękować Policji oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze Skrzyszowa.

Katarzyna Galus stypendystką 
Ministra Edukacji Narodowe

• I miejsce - Puchar Polski Młodzi-
czek gra deblowa - 19-22.05.2011 
r.- Kraków
• Junior/Cadet Circuit Event Malta 
12-15.04.2012 r.:
• II miejsce - Cadet Debel
• II miejsce - Cadet Singiel
• II miejsce - Cadet Team
• III miejsce - Junior Singiel
• I miejsce - Drużynowy Półfinał 
Pucharu Polski Kobiet 24.05.2012 r. 
Brzostek
• II miejsce - Finał Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Kadetek - 
03.07.2013 r. Kraków
• III miejsce - Slovak Cadet Team 
Championships Bratislava - 
02-04.11.2012 r.
• I miejsce - Ogólnopolski Turniej 
Kadetek - 15-16.12.2012 r. Luboń
• III miejsce - Italian Cadet Team Inter-
national - Lignano 27.02 - 03.03.2013 r.
• I miejsce - Ogólnopolski Turniej 
Kadetek - 09-10.03.2013 r. Lidzbark 
Warmiński
• Global Junior/Cadet Circuit Malta 
03-07.04.2013 r.
• I miejsce - Cadet Girls Singiel 
(W finale pokonała Chinkę Ho 
Tin-Tin, zajmującą pierwszą lokatę 
w Europie wśród kadetek)
• II miejsce - Junior Girls Team
• III miejsce - Junior Girls Doubles
• III miejsce - Junior Girls Singiel
• I miejsce - Mistrzostwa Polski Kade-
tek gra pojedyncza 26-30.06.2013 r. 
Radomsko
• I miejsce - Mistrzostwa Polski Kade-
tek gra deblowa 26-30.06.2013 r. 
Radomsko
• Najlepsza zawodniczka - XIX Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Letnich 26.30.06.2013 r. 
Radomsko
• I miejsce - Wojewódzki Turniej 
Seniorek 08.09.2013 r. Kraków
I miejsce - I Grand Prix Polski Junio-
rek 13.10.2013 r. Brzeg Dolny

(RM)

Przedszkole Publiczne w Skrzyszo-
wie po raz czwarty przystąpiło do 
realizacji ogólnopolskiego progra-
mu edukacyjnego dla przedszko-
li „Kubusiowi Przyjaciele Natu-
ry”. Obecna, VI edycja programu, 
rozpoczęła się w październiku. 
Celem programu jest zachęcanie 
dzieci do dbania o środowisko natu-
ralne. W ramach realizacji progra-
mu  przygotowujemy projekty 
ekologiczne min. organizujemy 
wycieczki przyrodnicze, konkursy 

plastyczne, przedsta-
wienia dla rodziców, 
uczniów i wiele innych 
ekologicznych działań.  

W trakcie różno-
rodnych zabaw i zajęć 
dzieci poznają rośliny 
i zwierzęta, wykonują 
zabawki  z odpadów, 
uczą się szacunku dla 
przyrody oraz ekologicz-
nych zachowań, takich 
jak:  zachowywania się 

na łonie natury, segregacja śmie-
ci, zbiórka surowców wtórnych, 
oszczędne gospodarowanie wodą. 
Działania proekologiczne prowa-
dzone są wśród wszystkich dzieci 
uczęszczających do przedszkola oraz 
wśród ich rodziców. 

Realizując opisane działania 
ekologiczne przedszkole już trzy-
krotnie nabyło prawo do posługi-
wania się Certyfikatem „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, który jest przy-
znawany raz na rok.

Kubusiowi 
Przyjaciele Natury

Zamiast mandatu 
smutna buzia
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Przedszkole w Skrzyszowie uczestni-
czy w Projekcie Edukacyjnym „Zapo-
bieganie nadwadze i otyłości oraz 
chorobom przewlekłym poprzez 
edukację społeczeństwa w zakre-
sie żywienia i aktywności fizycznej”. 
W jego ramach realizuje zadanie  
„Edukacja i wdrażanie zasad prawid-
łowego żywienia 
i aktywności fizycz-
nej w przedszkolach, 
szkołach podstawo-
wych, gimnazjal-
nych i średnich oraz 
ocena wpływu tej 
edukacji na sposób 
żywienia, stan odży-
wienia oraz poziom 
aktywności fizycz-
nej i wiedzy dzieci 
i młodzieży” 

Projekt współfi-
nansowany jest przez 
Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europej-
skiej. Projekt objęty jest patronatem 
MEN. Realizując zadanie przygoto-
wujemy posiłki zgodnie z nową pira-
midą żywienia. Kanapki  są kolorowe 
- zamiast wędlin podajemy warzyw-
ne, mięsne i jajeczne pasty, a desery 

urozmaicamy owocami. Dzieci uczo-
ne są jedzenia razowego pieczywa, 
grubych kasz, ciemnych makaronów 
i roślin strączkowych. Zamiast słod-
kich przekąsek podajemy w ciągu 
dnia świeże warzywa i owoce. Dzieci 
mają również stały dostęp do wody 
mineralnej. Wszelkie zajęcia organizo-

wane w grupach wykorzystujemy do 
zapoznania dzieci z nowymi smakami( 
podajemy im ziarenka dyni, słoneczni-
ka, suszone owoce) oraz  zachęcamy 
do samodzielnego przygotowania 
różnych potraw. Zajęcia te są okazją 
do kształtowania pożądanych nawy-
ków racjonalnego odżywiania się. Na 
zakończenie sezonu jesiennego i cyklu 

zajęć o darach jesieni zorganizowali-
śmy „ Jesienny kram smacznych i zdro-
wych rozmaitości”. Zaprosiliśmy do 
przedszkola rodziców, aby  promować 
wśród nich zasady zdrowego żywienia. 
Rodzice uczestniczyli w  inscenizacji 
wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka” oraz 
degustowali przyrządzone zdrowe 

smakołyki. Obok zdro-
wego żywienia dużą 
wagę przykładamy do 
aktywności fizycznej. 
Dzieci uczestniczą 
w grach i zabawach 
ruchowych na powie-
trzu, chodzą na space-
ry, piesze wycieczki, 
korzystają z boiska 
sportowego „Orlik” 
oraz hali sportowej.   
Zajęcia oraz wspólne 
zabawy z rodzicami  
mają na celu  uświa-

domienie im, że odpowiednio skom-
ponowana, zbilansowana i urozmai-
cona dieta w pierwszych latach życia 
oraz aktywność fizyczna jest jednym 
z ważniejszych czynników obniżenia 
ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych 
u dzieci.

Iwona Sobarnia 
Nauczyciel P.P. w Skrzyszowie

„Przyszłość na razie niezbadana – 
czekam, co przyniesie mi los i wyci-
skam życie jak cytrynę, bo czasem 
naszym powołaniem okazuje się 
być to, co kiedyś kompletnie nas 
nie pociągało”. Te słowa napisała 
tegoroczna absolwentka gimnazjum 
w Skrzyszowie, Aleksandra Chru-
pek w książce „Ścieżki od Agniesz-
ki” zawierającej utwory Agnieszki 
Bartol i laureatów XI Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego im. 
Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzie-
ży „Ja i mój świat”, w którym Ola 
otrzymała wyróżnienie. 

To tylko jeden z wielu sukcesów 
Aleksandry. Została uczennicą gimna-
zjum w roku szkolnym 2010/2011. 

Już w pierwszych tygodniach nauki 
postanowiła wziąć udział  w Małopol-
skim Konkursie Języka Polskiego i od 
razu została finalistką wspomnianego 
konkursu, co dla uczennicy klasy pierw-
szej było wyjątkowym osiągnięciem. 
W roku szkolnym 2011/2012 po raz drugi 
Ola zdobyła tytuł finalistki. Jej niezwy-
kłe zdolności literackie oraz dojrzałość 
sądów i opinii została zauważona przez 
jurorów konkursów, w których Aleksan-
dra wzięła udział. Wśród tych konkur-
sów można wymienić: Konkurs „Moje 
stypendium – opowieść stypendialna” 
– II nagroda; Ogólnopolski Konkurs 
Literacki na nowelę lub opowiadanie 
science – fiction „ Moje szklane domy” 
– I nagroda.

Oprócz zdolności literackich Ola 
posiada również zdolności plastycz-
ne. W roku szkolnym 2011/2012 zajęła 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Graficznym na projekt ulotki propagu-
jącej bezpieczne korzystanie z Inter-
netu oraz II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie  „Jedz smacznie i zdrowo”- 
kategoria plakat. 

W roku szkolnym 2011/2012 
uczennica zajęła III miejsce w Między-
wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
o Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj 
formę”. Dzięki udziałowi Aleksandry 
w konkursie szkoła wzbogaciła się 
o wspaniałą pomoc naukową, jaką 
jest niewątpliwie tablica multime-
dialna.

Na rolkach  
w stronę marzeń

Kolorowa kanapka jest pyszna
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Aleksandra Chrupek uczestniczy-
ła również w warsztatach letnich 
w ramach projektu „Diament”. Drugi 
rok z rzędu jest stypendystką Mało-
polskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w ramach Małopolskiego Programu 
Stypendialnego dla Uczniów Szcze-
gólnie Uzdolnionych.

Największe sukcesy Aleksandra 
osiągnęła w poprzednim roku szkol-
nym. Została laureatką Małopolskiego 
Konkursu Chemicznego. Otrzymała też 
tytuł laureatki Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego, uzyskując najwyższą 
ze wszystkich uczestników ilość punk-
tów w Małopolsce.

Obecnie Alaksandra jest uczennicą V 
Liceum Ogólnokształcącego w Krako-
wie i została objęta opieką stypendial-
ną Fundacji Czarneckich dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych.

Osiągnięcia 
Aleksandry Chrupek

• XI Ogólnopolski Konkurs Litera-
cki im. Agnieszki Bartol dla Dzieci 
i Młodzieży „Ja  i mój świat” – wyróż-
nienie
• „Konkurs Moje stypendium – 
opowieści stypendialna – II nagroda
• „Ogólnopolski konkurs literacki  na 
nowelę lub opowiadanie science – 
fiction Moje szklane domy – I nagroda
• „Ogólnopolski konkurs graficz-
ny na projekt ulotki propagującej 

bezpieczne korzystanie z Internetu” 
– I miejsce
• „Ogólnopolski konkurs Jedz smacz-
nie i zdrowo”- kategoria plakat – II 
miejsce
• „Międzywojewódzki konkurs 
wiedzy o zdrowym stylu życia Trzy-
maj formę” – III miejsce
• Udział w warsztatach letnich 
w ramach projektu „Diament”
• Stypendystka Małopolskie-
go Centrum Przedsiębiorczości  
w ramach „Małopolskiego programu 
stypendialnego dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych”
• Finalistka Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego w roku szkolnym 
2010/2011
• Finalistka Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego w roku szkolnym 
2011/2012
• Laureatka Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego w roku szkolnym 
2012/2013 ( I miejsce)
• Laureatka Małopolskiego Konkur-
su Chemicznego w roku szkolnym 
2012/2013

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 
DALSZYCH SUKCESÓW!

12   września społeczność Zespo-
łu Szkoły Podstawowej im. Heleny 
Marusarzówny i Gimnazjum w Pogór-
skiej Woli przeżywała ważną uroczy-
stość- Święto Szkoły przypadające 
w rocznicę śmierci patronki, Hele-
ny Marusarzówny. Obchody zain-
augurowała Msza św. odprawiona 
w kościele parafialnym przez księdza 
katechetę mgr Romana Górowskiego, 
który w wygłoszonej homilii mówił 
o tym, jak ważne jest życie poświę-
cone innym.

Następnie delegacja uczniów udała 
się pod pomnik pomordowanych 
podczas II wojny światowej, by tam 
pomodlić się w ich intencji, oddać 
im hołd oraz złożyć wiązanki i zapalić 
znicze. W tym miejscu obecni byli także 
zaproszeni goście, Wójt Gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior, radni z Pogórskiej 

Woli: Marcin Tryba, Izydor Kozioł i Jan 
Świątek, dyrektorzy placówek oświa-
towych z terenu gminy, przedstawi-
ciele Rady Rodziców oraz nauczyciele 
i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół 
noszących imię Heleny Marusarzówny 
z Woli Rzędzińskiej i Zakopanego.

Kolejno wszyscy spotkali się w hali 
sportowej, gdzie dyrektor Regina Kiwior 
przywitała zaproszonych gości i przy-
pomniała pokrótce sylwetkę patronki. 
Następnie oddała głos młodzieży, która 
zaprezentowała program artystyczny, 
przygotowany pod kierunkiem Agnieszki 
Przyszlak- Kubicz, pokazujący Helenę 
jako najpiękniejszy kwiat Podhala. Sceno-
grafia, wykonana przez Monikę Pyrdę 
i Ewę Sumarę, przeniosła zebranych do 
stolicy Tatr, a piosenki wykonane przez 
chór szkolny prowadzony przez Anetę 
Mikuś wprawiły słuchaczy w niepowta-

rzalny nastrój. „Odszedł najpiękniejszy kwiat 
Podhala, a jego woń nadal trwa”- to słowa, 
które z pewnością na długo zapadną 
w serca obecnych na uroczystości.

Po części artystycznej wszyscy udali 
się przed budynek szkoły, by tam kibi-
cować uczniom szkół podstawowych 
noszących imię Marusarzówny, którzy 
wzięli udział w V. Biegu Memoriałowym. 
Sportowa postawa młodych biegaczy 
i gorący doping sprawił, iż zawodni-
cy w błyskawicznym tempie pokonali 
wyznaczony dystans.

Następnie odbyła się dekoracja 
zwycięzców, którzy, stojąc na poszcze-
gólnych stopniach podium, czuli wielką 
dumę. Medale za I,II i III miejsce wręczał 
wójt naszej gminy  i wicedyrektor Szko-
ły Podstawowej im. H. Marusarzów-
ny w Zakopanem Grażyna Karpiel. 
Zwycięski puchar otrzymała w tym 
roku Szkoła Podstawowa im H. Maru-
sarzówny w Woli Rzędzińskiej. Na koniec 
dyrektor szkoły Regina Kiwior zaprosiła 
wszystkie szkoły na VI Bieg Memoria-
łowy pamięci Heleny Marusarzówny 
w przyszłym roku.

Niepowtarzalny  
nastrój podczas święta 
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Dnia 22 października obchodziliśmy 
Święto Patrona Szkoły – Jana Pawła 
II. Tę najważniejszą w roku szkolnym 
uroczystość rozpoczęliśmy Mszą 
Świętą, która została odprawiona 
o godzinie 9.00 w kościele w Skrzy-
szowie. Podczas nabożeństwa kaza-
nie wygłosił ks. Zdzisław Gniewek. 

Następnie zaproszeni goście, 
nauczyciele i uczniowie udali się 
do budynku szkoły, gdzie wszy-
scy zgromadzeni na hali sporto-
wej uczestniczyli w uroczystej 
akademii. Najpierw poczty sztan-
darowe wprowadziły sztanda-
ry – sztandar naszej szkoły oraz 
sztandar Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II poświęcony 25 wrześ-
nia przez ks. bpa Andrzeja 
Jeża. Po odśpiewaniu hymnu 
szkolnego i wyprowadzeniu 
sztandarów głos zabrał dyrektor 
Robert Wadycki, który powitał 
przybyłych na naszą uroczy-
stość gości – Wójta Gminy Skrzyszów 
Marcina Kiwiora, przedstawicieli 
władz samorządowych, dyrektorów 
zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, 
emerytowanych nauczycieli, rodziców, 
grono pedagogiczne, pracowników 
administracji i obsługi oraz uczniów. 

Następnie ogłoszono wyniki gminne-
go konkursu literacko – plastycznego 
„Listy do nieba”. Uczniowie wyróżnie-
ni w konkursie otrzymali dyplomy 
i nagrody. Wszyscy zainteresowani 
mogli podziwiać wystawę prac.

Po części oficjalnej widzowie obej-
rzeli przedstawienie przygotowane 

przez gimnazjalistów pod kierunkiem 
Jolanty Gaweł i Renaty Małochleb. 
Uczestnicy uroczystości z zaintereso-
waniem wysłuchali pięknej recytacji, 
wspaniałych piosenek i obejrzeli krótkie 
scenki, które swoim przesłaniem nawią-
zywały do zawsze aktualnego nauczania 

naszego patrona. Dzięki uprzejmości 
i zaangażowaniu ks. Józefa Potońca 
uczniowie wystąpili w kostiumach, które 
pomogły w stworzeniu niepowtarzalnej 
atmosfery widowiska. Występ uczniów 
gimnazjum uświetnił śpiew solistek 
i chóru szkolnego pod kierunkiem Marii 
Janas oraz  Pauliny Obrzut. Wspania-

łą dekorację wykonali: 
Marzena Wojtal, Klau-
dia Reiskittel oraz Grze-
gorz Mikuszewski.

Dyrektor szkoły 
podziękował wszyst-
kim, którzy włączyli 
się w przygotowanie 
uroczystości.

Należy dodać, że w tym 
roku Święto Patrona miało 
szczególny charakter, 
gdyż dzięki staraniom 
wójta Marcina Kiwiora 
oraz dyrektora Roberta 
Wadyckiego mogliśmy 

zwiedzić Mobilne Muzeum Jana Pawła II. 
Jest to projekt Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się” w Krakowie. Celem projek-
tu jest promowanie nauczania Ojca 
Świętego. Zwiedzający mogli obejrzeć 
zdjęcia i filmy o życiu naszego patrona. 
Osobiste pamiątki, jakie można zobaczyć 
podczas zwiedzania muzeum, zostały 
przekazane przez Kardynała Stanisła-
wa Dziwisza, Muzeum Archidiecezjalne 
Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 
oraz Archiwum Kurii Metropolitarnej 
w Krakowie. Uczniowie mogli zobaczyć 
brewiarz Karola Wojtyły, pióro, różaniec, 
buty, narty, krzyż, sutannę, piuskę papie-
ską oraz zegar z prywatnej rezydencji 
w Castel Gandolfo. 

Święto Patrona to szczególny dzień 
dla całej społeczności szkolnej. W tym 
dniu bardziej niż zwykle uświadamiamy 
sobie, jaką przyjęliśmy na siebie odpo-
wiedzialność, wybierając na patrona 
szkoły, w której pracujemy i do której 
uczęszczamy, Jana Pawła II – błogosła-
wionego, a już wkrótce świętego.

Każdy z nas powinien zachować 
w pamięci słowa fragmentu „Epita-
fium” wygłoszonego przez uczennicę 
Agnieszkę Sysło:

To nie rozpacz nas prowadzi,
ale wiara w miłosierdzie.
Twoje Amen otworzyło
wiele głuchych dotąd serc.
Nie lękając się świętości,
Bożą prawdę poniesiemy.
To co w Tobie niezniszczalne
w naszych dzieciach będzie żyć.
Szukałeś nas, więc jesteśmy!

Święto Patrona Szkoły

Wszystko 
o krioterapii 
- spotkanie 
autorskie
25 listopada 2013 r. w Bibliotece 
w Skrzyszowie odbyło się spotka-
nie ze Zbigniewem Kołbą, auto-
rem książki ‘’Krioterapia. To warto 
wiedzieć. Leczenie bezsenności.’’

Zbigniew Kołba prowadzi gabi-
net krioterapii w Olkuszu, dlate-
go wszystkie omawiane w książce 
zagadnienia doskonale zna od stro-
ny praktycznej. Na spotkaniu przed-
stawił informacje na temat lecze-
nia niskimi temperaturami - kiedy 
zimno leczy, a kiedy powoduje, że 
chorujemy. Omówił korzyści jakie 
niosą ze sobą zabiegi krioterapii 
miejscowej jak i ogólnoustrojowej. 
Poruszył  również takie problemy 
jak: hartowanie organizmu, powsta-

wanie żylaków, leczenie bezsenno-
ści, przyswajalność witamin i mine-
rałów, produkcja hormonów i enzy-
mów przez organizm i jaki to ma 
wpływ na nasze zdrowie.

Książkę można wypożyczyć 
w Bibliotece Publicznej w Szynwał-
dzie i w Skrzyszowie.

Tekst i fot. Anna Mądel
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Skrzyszowska szkoła podejmu-
je różne inicjatywy mające na 
celu upowszechnianie w środowi-
sku wiedzy na temat transplantacji 
i podnoszenie świadomości znacze-
nia tej metody leczenia. Między 
innymi odbyły się trzy edycje 
konkursu dla uczniów gimnazjów 
z rejonu. Coraz większe zaintereso-
wanie tematem sprawiło, że podjęto 
decyzję, aby zorganizować konkurs 
ponadregionalny i zaprosić do 
udziału także szkoły ponadgimna-
zjalne. 

Patronat honorowy nad organizo-
wanym przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących  i Zawodowych w Skrzy-
szowie Ponadregionalnym Konkursem 
„Transplantacja – Wiedza w Pigułce” dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych przyjęli Marek Sowa 
Marszałek Województwa Małopolskie-
go i Aleksander Palczewski Małopolski 
Kurator Oświaty. 

Konkurs przebiega w dwóch 
etapach. Do udziału zgłosiło się 110 
uczniów z całego województwa. 
W listopadzie 2013r. – w I etapie 
konkursu – złożyli przygotowane przez 
siebie prezentacje multimedialne na 
temat transplantologii. 

4 grudnia 2013r. odbył się II etap 
konkursu, w którym uczestnicy pisząc 
test musieli wykazać się wiedzą w tym 

zakresie. Konkurs ma charakter indywi-
dualny, a uzyskane w I i II etapie punkty 
sumują się. 

Konkursowi wiedzy towarzyszy 
zorganizowany przez ZSOiZ dla Gimna-
zjum w Skrzyszowie konkurs plastycz-

ny pod hasłem: „TAK dla transplantacji”. 
Prace złożyło174 gimnazjalistów. 

Ogłoszenie wyników obydwu 
konkursów i wręczenie nagród odbę-
dzie się podczas spotkania finałowego 
w styczniu 2014r.

Nad poprawnością merytoryczną 
czuwa lekarz medycyny Koordynator 
transplantacyjny Zbigniew Cholewa, 
poproszony przez organizatora konkur-
su Ewę Matejską o przewodniczenie 
komisji konkursowej.

Szkoła współpracuje z wieloma insty-
tucjami, np.: z Oddziałem Klinicznym 
Chirurgii Serca, Naczyń i Transplanto-
logii Krakowskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Jan Pawła II, Collegium 
Medicum UJ w Krakowie, Centrum 
Organizacyjno- Koordynacyjnym do 
Spraw Transplantacji Poltransplant, 
Polską Unią Medycyny Transplanta-
cyjnej oraz Stowarzyszeniem Osób 
Po Przeszczepie Serca w  Krakowie. 
Dzięki tej współpracy organizator 
konkursu mógł udostępnić uczestni-
kom niezbędne materiały edukacyjne.

Inicjatywę ZSOiZ wspierają miej-
scowe władze: Roman Łucarz Starosta 
Powiatu Tarnowskiego, Marcin Kiwior 
Wójt Gminy Skrzyszów, Robert Wadycki 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzy-
szowie oraz Jan Starostka Zakład 
Piekarsko- Cukierniczy. 

W ZSOiZ w Skrzyszowie 
od pięciu lat propagują 
transplantologię
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Od 1 lipca 2013 roku mamy 
obowiązek segregacji 
odpadów komunalnych. 
Ma to na celu zwiększenie 
przetwarzania odpadów 
i dbałość o otaczające nas 
środowisko. 

W większości mieszkań-
cy naszej gminy dobrze 
wywiązują się z tego 
obowiązku i prawidłowo 
segregują odpady. Jednak-
że wraz z nadejściem zimo-
wych chłodów otrzymuje-
my sygnały, że unoszące się 
dymy z kominów domo-
wych mają nieprzyjem-
ny zapach i różne kolory 
świadczące o tym, że spala-
ne są przeróżne materiały: 
plastikowe butelki, folie, 
opakowania, kolorowe 
gazety, meble, tkaniny, pojemniki 
po farbach, lakierach, opony itp. czyli  
śmieci które powinny być przekazy-
wane firmie MPGK do prawidłowej 
utylizacji lub recyklingu. 
Pozornie mogło by się 
wydawać, że takie postę-
powanie to czysty zysk - 
pozbywamy się odpadów 
w zamian uzyskujemy 
ciepło. Nic bardziej mylne-
go. W procesie spalania 
śmieci, a w szczególno-
ści tworzyw sztucznych, 
powstają toksyczne opary: 
dioksyny, tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, metale 
ciężkie (kadm, rtęć, ołów), 
chlorowodór, cyjanowodór 
i wiele innych organicznych 
i nieorganicznych związ-
ków chemicznych. Musimy 
być świadomi i przekazy-
wać innym informacje, że 
substancje te wywołują 
alergie, niewydolność ukła-
du oddechowego, udary 
mózgu, choroby serca, 
porażenia i nowotwory

Spalanie odpadów komunalnych 
(śmieci) w domowych piecach odbywa 
się w niskich temperaturach od 2000C 
– 5000C, co wiąże się ze zwiększoną 

emisją zanieczyszczeń do 
atmosfery i gleby. Poza tym 
kominy domów są niskim 
źródłem emisji i w tej sytu-
acji uniemożliwione zostaje 
wyniesienie zanieczyszczeń 
na duże odległości i rozpro-
szenie ich przez wiatr. 
Największą dawkę zanie-
czyszczeń przyjmujemy 
w domu i najbliższej jego 
okolicy. W Polsce obowią-
zuje ustawowy zakaz spala-
nia odpadów komunalnych 
w piecach i kotłowniach 
domowych oraz na wolnym 
powietrzu, grozi za to wyso-
ka grzywna nawet do 5 
tysięcy złotych i przynosi 
wiele innych negatywnych 
skutków: schorzenia całe-
go organizmu, uszkodzenia  

instalacji, przewodów kominowych 
i zanieczyszczenie  powietrza. Jednak 
żadne przepisy prawne nie wystar-
czą, aby chronić nas przed konse-

kwencjami złych nawyków 
spalania odpadów komu-
nalnych w urządzeniach nie 
przystosowanych do tego 
celu, sami musimy mieć 
świadomość, na co nara-
żamy siebie, swoje dzieci 
i najbliższych paląc śmieci 
w domowym piecu.

Dbajmy o otaczające nas 
środowisko jego piękno 
i czystość, dbajmy o zdrowie, 
które jest najcenniejszym 
skarbem, nieprzeliczalnym 
na żadne pieniądze. 

Dlatego, apelujemy 
by dla dobra wszystkich 
mieszkańców gminy nie 
spalać śmieci w piecach 
domowych, a powstałe 
odpady komunalne wyrzu-
cić do właściwych worków 
lub pojemnika, aby upraw-
niona do tego firma mogła 
je bezpiecznie zutylizować.

Drodzy mieszkańcy nie 
palcie śmieci w piecach 

domowych!!!

Śmieci pali 
się szybko, 
ale problem 
pozostaje na 
długo!
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Spalanie odpadów komunalnych 
jest dopuszczalne tylko i wyłącznie 
w spalarniach do tego przeznaczo-
nych i instalacjach posiadających 
filtry i zabezpieczenia ograniczające 
emisję szkodliwych substancji. Pale-
nie śmieci w kotłowniach i piecach 
domowych powoduje emitowanie 
wielu szkodliwych związków i pier-
wiastków stanowiących zagrożenie 
dla zdrowia ludzi, najczęściej są to:

Dioksyny – jedne z najsilniejszych 
trucizn, jakie powstają w procesach 
spalania odpadów komunalnych. Są 

one 10 tysięcy  razy bardziej trujące od 
cyjanku potasu,  ich działanie nie jest 
natychmiastowe, powoli ale skutecznie 
prowadzą do zaburzeń hormonalnych 
i immunologicznych, zaburzeń neuro-
logicznych i nowotworów, wywołują 
także trądzik chlorowy – dermatolo-
giczny zespół chorobowy.

Pyły – niebezpieczne są pyły 
najdrobniejsze o wielkości cząstki 
do 5 mikrometrów, które z łatwością 
przenikają do większości organizmów. 
U ludzi osiadają na ściankach pęche-
rzyków płucnych i utrudniają wymia-
nę gazową. Powodują podrażnienie 
naskórka i śluzówki, zapalenia górnych 
dróg oddechowych, wywołują choroby 
oczu, choroby alergiczne, astmę a także 
ciężkie schorzenia, jak pylica płuc oraz 
nowotwory płuc, gardła, krtani. 

Siarka – obecna w odpadach 
komunalnych, tworzy zanieczyszcze-
nia kwasowe takie jak SOx . Tekstylia są 
odpowiedzialne za 55% siarki, obec-
nej w dymie kominowym po spaleniu 
zawartości kosza domowego.

Chlor – obecny w odpadach chlor, 
jest źródłem zanieczyszczeń kwasowych 
(HCl), a także kluczowym elementem 
w powstawaniu organicznych  związ-
ków chloru takich jak dioksyny czy 
chloraminy. Spośród odpadów domo-

wych największym źródłem chloru 
jest plastik : odpowiada za 76% chloru 
uwalnianego do atmosfery; prócz tego 
spalanie plastiku uwalnia metale ciężkie.

Ołów – upośledza procesy syntezy 
hemoglobiny, negatywnie wpływa 
na funkcjonowanie szpiku kostnego 
oraz wątroby, a także obniża poziom 
witaminy D w organizmie,  wpływa na 
poziom żelaza w organizmie, wywołu-
jąc anemię.

Kadm – niewielkie stężenia kadmu 
wpływają niekorzystnie na układ 
odpornościowy organizmu, zatrucie 
kadmem powoduje oprócz uszkodzeń 
nerek , rozmiękczenie kości (osteoma-
lacja) oraz wzrost ich kruchości (osto-
poroza)

Rtęć – pary rtęci powodują 
w płucach odczyny zapalne i zabu-
rzenia ośrodkowego układu nerwo-
wego (wzmożona pobudliwość). Przy 
zatruciach przewlekłych występują 
również zaburzenia ośrodkowego 
układu nerwowego, objawiającego się 
drżeniem kończyn, stanami depresyj-
nymi, a w ciężkich przypadkach halu-
cynacjami.

Wielopierścieniowe węglowodo-
ry aromatyczne (WWA) -wywołują 
ostre i przewlekłe zatrucia.  Stanowią 
zagrożenie ze względu na właściwości 
rakotwórcze.

Czym grozi palenie śmieci w domu:

nowotwory  
i zaburzenia   
neurologiczne

zaburzenia  
immunologiczne trądzik chlorowy

zaburzenia 
hormonalne

Urząd Gminy w Skrzyszowie przypomi-
na, o konieczności dokonywania termino-
wych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, konsekwencją nieuregulo-
wania zaległości będzie wystawienie tytułu 
wykonawczego przez organ i prowadzenie 
postępowania egzekucyjnego. 

Urząd Gminy w Skrzyszowie 
informuje, że w pokoju nr 11 
można bezpłatnie pobrać dodat-
kową ilość worków do segregacji 
odpadów komunalnych.

Urząd Gminy w Skrzyszowie 
informuje, że harmonogram 
odbioru odpadów biodegrado-
walnych (zielonych) jest taki sam 
jak odpadów zmieszanych. Przy 
odbiorze worków z odpadami 
segregowanymi (papier, plastik, 
szkło) odpady biodegradowalne 
nie będą odbierane.

Wygaszony (niegorący) popiół 
należy przekazywać firmie odbie-
rającej odpady, wsypując go do 
pojemnika na odpady zmieszane, 
lub wystawiając go w worku przy 
tym pojemniku.

Urząd Gminy w Skrzyszowie przypomina, 
że wszystkie informacje dotyczące funk-
cjonowania systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi (aktualności, informacje 
o systemie, harmonogramy odbioru, przed-
siębiorcy świadczący usługi przy odbiorze 
odpadów, rejestr działalności regulowanej, 
zasady segregacji, ulotki i broszury informa-
cyjne, uchwały i formularze do pobrania) 
dostępne są na stronie Urzędu Gminy Skrzy-
szów w zakładce gospodarka komunalna lub 
informacje o nowym systemie gospodarki 
komunalnej.
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Przy ładnej,  choć zimnej pogodzie,  
w ostatnią sobotę września licznie  
zgromadzili się  mieszkańcy gminy 
Skrzyszów oraz przyjezdni goście 
na pikniku sportowo – muzycznym, 
który odbył się na obiektach sporto-
wych Skrzyszowa. 

Piknik, dzięki pomocy Wójta Gminy 
Skrzyszów Marcina Kiwiora oraz 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie, przygotowała  grupa 
młodzieży – Konrad Kulesa, Agnieszka 
Mucha, Natalia Prokop, Natalia Sroka, 
Aleksandra Marian oraz Konrad 
Gaweł. Liderem grupy, a zarazem pomy-
słodawcą pikniku, którego pierwsza 
edycja miała miejsce   w ubiegłym roku, 
jest Konrad Kulesa. Impreza rozpoczęła 
się o 14.00 i trwała do późnych godzin 
wieczornych. W części artystycznej 
można było wysłuchać koncertu muzy-

ki elektronicznej 
Miłosza Derżko, 
mocnego brzmie-
nia formacji rocko-
wych Wasabi, 
Foxhill oraz Small 
Cafe a także muzy-
ki  funk zespołu 
Something More 
Serious. Z powodu 
zimnego wieczo-
ru nie wystąpiły 
grupy Jumpstyle 

Tarnów Team i  Przystanek Mrówkowiec, 
który wystąpi na koncercie charytatyw-
nym. W części sportowej pikniku roze-
grany został turniej piłkarski z udziałem 
Skrzyszovi, LUKS Skrzyszów, Drużyny 
A, zespołu Kiszów Team, Pogorii oraz 
Wieczfnianki Wieczfnia. Zwyciężyła 
Skrzyszovia przed Wieczfnianką  a trze-
cią pozycję  zajął Kiszów Team. Oprócz  
turnieju piłki nożnej zebrani kibicowali 
także młodym  bokserom z klubu „ Tiger”  
z Tarnowa.

Głównym wydarzeniem sobotniej 
imprezy był  Międzynarodowy Turniej 
STRONGMAN z udziałem atletów 
reprezentujących Polskę oraz Ukrainę, 
Słowację i Rosję. Sławomir Rawiński, 
Grzegorz Kurowski, Mateusz Baron  
i Rafał Kobylarz, a także Konstantyn 
Ilin, Edward Sobko, Siergiej Oleolen-
ko oraz Iwan Grygorovskyy rywali-

zowali w sześciu konkurencjach, które 
z dużym zainteresowaniem śledzili licz-
nie zebrani.A było na co popatrzeć – 
m.in. przeciąganie ogromnego ciągnika, 
samochodu ciężarowego, przerzucanie 
opony ważącej 400 kg czy wyciskanie 
stalowego hantla i belki - wszystkich 
wprawiało w podziw. Ostatecznie 
wygrała ekipa polska, ale puchary 
wójt Marcin Kiwior wręczył wszystkim 
zawodnikom. 

Należy podkreślić badzo dobry 
poziom przygotowania imprezy, co było 
zasługą organizatorów jak również zaan-
gażowania sponsorów, którym należą 
się słowa uznania i wyrazy wdzięczności. 

Tegoroczna edycja Młodzieżowe-
go Pikniku Sportowo – Muzycznego 
podobnie jak impreza sprzed roku,  ma 
swoja rangę, o czym świadczy coraz 
większe zainteresowanie mediów.

W rytm skocznej muzyki bawiły się 
osoby niepełnosprawne wraz z opie-
kunami z Ładnej oraz dwóch ośrod-
ków z Tarnowa - z ul.Robotniczej 
oraz al. M.B.Fatimskiej. Tradycyj-
ne Andrzejki odbyły się w Szkole 
Podstawowej w Ładnej w sobotę, 
30 listopada  br.

Zabawa trwała ponad pięć godzin, 
a zorganizowali ją Wójt Gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior, sołtys Ładnej 
Stanisław Barnaś wraz z radą sołe-
cką, dyrektor szkoły Maria Łakoma 
razem  z nauczycielami i  radą rodzi-
ców, a także strażacy OSP. Wodzire-
jami byli Agnieszka, Zbyszek i Piotr, 
którym w zabawie z dziećmi poma-
gał ks.Franciszek z Parafii Św.Rodziny, 
klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego oraz wolontariuszki. 
Oprócz dobrej zabawy organiza-

torzy zadbali również o smaczny 
poczęstunek. Opiekunowie dziękując 
organizatorom zapewnili, że chętnie 

zawsze przyjadą do Ładnej, bo jest 
tutaj bardzo dobry klimat do wesołej 
zabawy.

Zabawa Andrzejkowa w Ładnej

II Młodzieżowy Piknik Sportowo – 
Muzyczny Gminy Skrzyszów
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Bisom nie było końca... Bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszył się koncert zespołu 
TGD czyli Trzecia Godzina Dnia, który odbył 
się 26 października w kościele w Szyn-
wałdzie. Popularny w Polsce zespół pop- 
gospelowy wystąpił w kolejnym koncercie 
z cyklu: „W hołdzie błogosławionemu Jano-
wi Pawłowi II”.

Zespół tworzy około 30 osób. - Nasza muzy-
ka zmienia ludzi - mówią solistki zespołu – 
Mówią, kto śpiewa ten dwa razy się modli. W tym 
chórze to czuć i widać. Kiedy śpiewamy nasze 

piosenki, kiedy uwielbiamy Boga 
ludzie się włączają w to i to ich też 
przybliża. Ludzie potrzebują Boga 
i tęsknią za Bogiem. 

Zespół Trzecia Godzina Dnia 
przyjechał do Szynwałdu na 
zaproszenie Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie. Wójt Marcin Kiwior, który 
również wysłuchał koncertu 
powiedział, że nie powinniśmy 
w życiu zapominać o najważniej-
szym.  - Okres przed Wszystkimi 
Świętymi to jest dobry moment na 

refleksje. Cieszę się, że tylu ludzi przyszło - to 
znaczy, że każdy chce się ubogacać nie tylko 
kulturowo ale i duchowo...Cała nasza działal-
ność powinna prowadzić do wieczności – powie-
dział wójt Marcin Kiwior.

Koncert w kościele w Szynwałdzie był 
kolejnym z cyklu koncertów organizowanych 
w tej miejscowości. Ostatnio wystąpiła Beata 
Bednarz  i tarnowska Orkiestra Miłosierdzia 
Bożego. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
również koncert Doroty Osińskiej.

Piękne 
tańce  
i stroje 
Blisko dwanaście godzin 
rywalizowały pary w II 
Ogólnopolskim Turnie-
ju Tańca Towarzyskie-
go STARDANCE 2013   
„O Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów”. W impre-
zie, która odbywała się 
w hali w Skrzyszowie 
uczestniczyli zawodnicy 
z  Krakowa, Rzeszowa, 
Tomaszowa Mazowieckie-
go, Przemyśla, Sosnow-
ca, Dąbrowy Górniczej, 
Wieliczki, Bielska – Białej, 
Jasła, Katowic, Myślenic, 
Częstochowy, Dębicy, 
Tarnowa, Mielca, Będzina, 
Tuchowa, Siemianowic, 
Głogowa. W tym gronie 
Julia Kłos i Łukasz Kozioł 
z Tarnowa w kategorii 
wiekowej powyżej 15 lat 
zajęli drugie miejsce na 37 
tańczących duetów.

O r g a n i z a t o r a m i 
turnieju było Towarzy-
stwo Taneczne z Krako-
wa wspólnie   z Wójtem 
Gminy Skrzyszów  oraz 
Zespołem Szkoły Podsta-
wowej nr 1   i Gimnazjum 
w Skrzyszowie. Prze-
bieg turnieju oceniało 
aż dziewięciu sędziów, 
którzy zgodnie twier-
dzili, że pary reprezen-
tują wysoki poziom. Poza 
tym uczestnicy turnieju 
występowali w oryginal-
nych, kunsztownych pod 
względem estetycznym 
strojach, na co zwracała 
uwagę licznie zebrana 
publiczność.

Od października 2013 r. w gminie Skrzy-
szów realizowany jest projekt edukacyj-
ny, którego celem jest rozwój zainte-
resowania muzyką i tańcem ludowym 
poprzez organizowanie zajęć indywidu-
alnych, warsztatów muzycznych i nauki 
tańca ludowego dla dzieci i młodzieży 
z terenu LGD. Projekt współfinansowa-
ny jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu prowadzone są indywi-
dualne warsztaty nauki gry na instrumentach 
takich jak: flet, klarnet, akordeon, keyboard 
i skrzypce, a także nauki śpiewu. Kolejną 
propozycją przeznaczoną dla dzieci i młodzie-
ży uczestniczących w projekcie są warsztaty 
tańca ludowego, których celem jest podnie-
sienie umiejętności tanecznych i wiedzy na 
temat muzyki ludowej. W projekcie bierze 
udział 35 uczniów w wieku od 8 do 18 lat.

Projekt będzie realizowany w trzech 
etapach do sierpnia 2014 roku. Na zakończe-
nie projektu uczestnicy zaprezentują swoje 
umiejętności podczas Festynu Parafialne-
go w Skrzyszowie oraz dożynek gminnych 

w sierpniu 2014 roku w Pogórskiej Woli. 
Podczas występów zostanie zaprezento-
wany lokalnej społeczności przygotowany 
repertuar pieśni i tańców ludowych związa-
nych z tradycją i kulturą naszego regionu, 
które w dzisiejszych czasach są niedocenia-
ne i zapomniane.

Koncert Trzeciej Godziny Dnia

Projekt pod nazwą

„Muzyka i taniec ludowy – 
wczoraj i dziś

– organizacja zajęć indywidualnych, warsztatów nauki gry na 
instrumentach i nauki śpiewu oraz nauki tańca ludowego”
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14 października w Pogórskiej Woli 
jubileusz 80-lecia obchodził były 
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych 
w Tarnowie, a od 14 lat mieszkaniec 
Pogórskiej Woli, Roman Zubek. 

Wszyscy obecni chcieli 
w godny sposób uczcić tego 
wielce zasłużonego człowieka 
dla muzycznego świata kultu-
ry, a od wielu lat również przy-
jaciela Zespołu Szkół w Pogór-
skiej Woli, człowieka wielu 
talentów, wybitnego muzyka, 
dyrygenta, pianistę, kompozy-
tora, skrzypka, wieloletniego 
dyrektora Szkoły Muzycznej 
w Tarnowie. Szanowny Jubilat 
przybył na tę uroczystość wraz 
ze swoją małżonką - Teresą. 
Wśród zaproszonych gości 
było wielu tzw. „Przyjaciół 
szkoły”, między innymi Dyrek-
tor PGNiG Technologie Oddział ZRUG 
Pogórska Wola Aleksander Rzońca, 
Przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów 
Bartłomiej Mącior, Proboszcz Parafii 
pw Św. Józefa ks. Jerzy Borczewski, 
dyrektor przedszkola Urszula Garst-
ka, radni Jan Świątek i Izydor Kozioł, 
przewodnicząca Rady Rodziców Doro-
ta Bugajska, Prezes OSP Kazimierz 
Okrzesa. Obecni byli także bliscy współ-
pracownicy Jubilata – przyjaciele: dyrek-
tor Centrum Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej Krystyna Szymańska, klarnecista 
Janusz Soboń emerytowany nauczyciel 

Szkoły Muzycznej w Tarnowie, Józef 
Kwapniewski i doktor Antoni Sydor. 
Roman Zubek przed dziesięciu laty 
zainicjował działalność chóru szkolnego 
w Zespole Szkół w Pogórskiej Woli, był 

jego dyrygentem i aranżerem. Bardzo 
szybko zjednał sobie sympatię uczniów 
i stał się dla nich niekwestionowanym 
autorytetem. Młodzież przedstawi-
ła dokonania naszego szczególnego 
gościa, między innymi wspólny występ 
w Dworku Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej, gdzie pod kierunkiem Roma-
na Zubka przygotowali koncert kolęd, 
zaś Jego współpracownicy wspominali 
chwile spędzone wspólnie ze swoim 
mistrzem. Przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Skrzyszowie, Dyrekcja Szkoły, przed-
stawiciele Grona Pedagogicznego, Rady 

Rodziców, uczniowie oraz przyjaciele 
Jubilata podziękowali panu Zubkowi 
za zasiewanie w ich sercach i umysłach 
piękna, dobra i wiedzy, wręczając kwia-
ty i życząc, by Jego „muzyka, która ma 

koronę w niebie a korzenie na 
ziemi, jeszcze przez długie lata 
pomagała ziemię w niebo 
przemieniać”. Dyrektor szko-
ły Regina Kiwior, w imieniu 
obecnych gości, wręczyła 
Romanowi Zubkowi wazon, 
specjalnie na tę okazję wyko-
nany w pracowni Agnieszki 
i Piotra Sajdaków z następu-
jącą dedykacją” Tym większym 
jest ktoś mistrzem, im większe 
musi przezwyciężać trudności” 
-słowami bł. Arnolda Jansse-
na oraz odczytała przesłane 
pocztą życzenia od dyrektora 
Szkoły Muzycznej w Tucho-

wie i wieloletniego Dyrektora Chóru 
przy Sanktuarium Bazyliki Mniejszej 
w Tuchowie Jana Mikołaja Gładysza. 
Następnie kwartet smyczkowy z Zespo-
łu Szkół Muzycznych w Tarnowie wyko-
nał brawurowe „Sto lat” które wszyscy 
odśpiewali na stojąco. Jubilat  bardzo 
wzruszony podziękował wszystkim za 
niespodziankę, jaką był przygotowany 
dla niego przez szkołę benefis. 

Uroczystość zakończył wspaniały 
występ Antoniego Sydora, który dla 
Jubilata zagrał na pianinie Czardasza 
Vittorio Contiego.

Urodziny w dniu Nauczyciela 

Były medale, wzruszenia i wspo-
mnienia. Przepis na zgodę i zrozu-
mienie każdy jednak ma inny. 
Jedenaście par z gminy Skrzyszów 
obchodziło jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. 

Z tej okazji spotkali się na okolicz-
nościowej imprezie, która odbyła 
w Przedszkolu Publicznym w Skrzy-
szowie. Podczas uroczystości wręczo-
no im medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznane przez prezy-
denta Bronisława Komorowskiego. 
Jubilaci nie kryli wzruszenia. Chętnie 
też dzielili się wspomnieniami i recep-
tą na szczęśliwe wspólne życie. 

Złote gody obchodzili: Wiesła-
wa i Krzysztof Śpiewak z Ładnej, 
Zofia i Włodzimierz Jakubowscy, 
Izabela i Józef Obal z Łękawicy, 

Janina i Władysław Kozioł, Danu-
ta i Józef Smagacz z Pogórskiej 
Woli, Stefania i Czesław Klasińscy, 
Daniela i Marian Kozioł, Elżbieta 

i Henryk Książek z Skrzyszowa, 
Zofia i Józef Gębica, Maria i Roman 
Laska, Krystyna i Stanisław Pleba-
nek z Szynwałdu. 

Złote wzruszenia
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W dniu 1 grudnia 2013 roku w remi-
zie OSP w Skrzyszowie odbył się 
Turniej Szachowy „ O Puchar Sołty-
sa Skrzyszowa” pod patronatem 
Wójta Gminy Skrzyszów Marcina 
Kiwiora. W turnieju wystartowało 23 
zawodników z terenu  całej gminy. 
Najmłodsza uczestniczka, Gabriela 
Łabędź, liczyła 7 lat, zaś najstarszym 
szachistą był Franciszek Mucha. 

Turniej został rozegrany syste-
mem szwajcarskim, siedmiorundo-
wym. Organizatorami zawodów byli 
sołtys Skrzyszowa Halina Mondel, 

Franciszek Mucha, wójt Marcin 
Kiwior oraz Czesław Markiewicz, 
który był jednocześnie sędzią 
głównym turnieju. Zawody wygrał 

Marcin Małochleb, drugie miejsce 
zajął Kazimierz Czarnik, a trzecia 
lokata przypadła Antoniemu Smole.
Puchary oraz dyplomy ufundował 
wójt Marcin Kiwior.

Warto przypomnieć, że  2 lute-
go w Zespole Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie 
odbędzie się kolejna edycja Turnie-
ju Szachowego „ O Puchar Starosty 
Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzy-
szów”. Informacje organizacyjne 
będą umieszczone na stronie naszej 
gminy.

Na przełomie września i października 
rozegrano mecze w ramach Amatorskiej 
Ligi Orlikowej w piłce nożnej. Patronat 
nad rozgrywkami sprawował Wójt Gminy 
Skrzyszów.

W gronie drużyn walczących o zwycię-
stwo w Lidze znalazły się takie zespoły 
jak: INTER – KOM BUD, Skrzyszovia, Forfi-
tery, Gentlemen, Drużyna A, God’s Team, 
Bezimienni, Unia Skrzyszów. Rozgrywki 
odbywały się na boiskach Orlik w Skrzy-
szowie, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie. Druży-
ny składały się z 15 zawodników z czego 2 
mogło grać w klubie sportowym. Do rozgry-
wek zgłosiło się 10 drużyn - jedna drużyna 
zrezygnowała z rozgrywek podczas Ligi. 
W rozgrywkach obowiązywał system ligowy 
– każdy z każdym. 

Animatorzy
Od marca do listopada na trzech Orli-

kach w gminie Skrzyszów – w miejsco-
wościach: Skrzyszów, Szynwałd, Pogórska 
Wola – pracowało 6 animatorów zatrud-
nianych w ramach programu „Animator 
Moje Boisko - ORLIK 2012”. Wynagrodzenia 
dofinansowane były ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej 
i budżetu gminy Skrzyszów. 
Zajęcia na Orlikach odbywały 
się codziennie (z wyjątkiem dni 
deszczowych), począwszy od 
marca br. Zainteresowanie zaję-
ciami i organizowanymi zawo-
dami było duże, odbyło się kilka 
turniejów z gier zespołowych 
m.in. z piłki nożnej - Amatorska 
Liga Orlikowa, piłki siatkowej, 
ręcznej czy też koszykówki.

Ponadto na Orlikach prowa-
dzone były zajęcia z piłki nożnej, 
piłki siatkowej, koszykówki, tenisa 

ziemnego, badmintona, elementy lekkoatle-
tyki oraz piłki ręcznej, gry i zabawy ruchowe, 
zajęcia z tenisa ziemnego. Na Orliku w Szyn-
wałdzie zostały zorganizowane we wrześniu 
eliminacje do Turnieju Orlika o Puchar premie-
ra Donalda Tuska. Animatorzy organizowali 
również liczne mecze i konkursy  sportowe 
podczas Narodowego Dnia Sportu. 

Dzięki pracy i zaangażowaniu animato-
rów dzieci, młodzież i osoby dorosłe mogły 
w ciekawy i aktywny sposób spędzić swój 
wolny czas. Zajęcia na Orlikach będą konty-
nuowane od marca 2014 roku.

Bilans  
piłkarskiej  
jesieni
Zakończył się jesienny 
sezon piłkarski. Najwięk-
szy sukces spośród drużyn 
naszej gminy  odniosła 
Pogoria Pogórska Wola, 
która na półmetku rozgry-
wek  zyskała 32 punkty 
zajmując drugie miejsce. 

Należy podkreślić 
wspaniałą formę Marci-
na Hebdy, który zdobył 
aż 23 gole. Brawo! Mini-
malnie mniejszym dorob-
kiem od Pogorii może 
pochwalić się ekipa LUKS 
Skrzyszów,która ukoń-
czyła jesień z 30 punk-
tami. O braku dobrej 
passy w minionym sezo-
nie możemy wspomnieć 
w przypadku Szynwał-
du, grającego także 
w tarnowskiej A – klasie. 
Jesień zakończył z dorob-
kiem 10 punktów. Z kolei 
powód do zadowolenia 
mają piłkarze Ładnej 
i Łękawicy. Występująca 
w grupie V tarnowskiej 
B- klasy Ładna rozegra-
ła 11 spotkań, z których 
żadnego nie przegrała. 
Sytuacja ta jest bardzo 
dobrym zwiastunem 
powrotu drużyny do 
A – klasy. Na wyróżnie-
nie zasługuje także Łęka-
wica grająca w VI grupie 
B-klasy. W zakończonym 
sezonie uplasowała się 
na trzecim miejscu.

Turniej szachowy w Skrzyszowie

Zmagania sportowe w ramach 
Amatorskiej Ligi Orlikowej



Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, ofiarodawcom za wsparcie imprez organizowanych przez 
Samorząd Gminy Skrzyszów w roku 2013. Państwa wola współpracy i uprzejmość oraz ofiarność były dla 
nas bardzo pomocne w tworzeniu i organizowaniu imprez, co niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju naszej 
gminy i zadowolenia lokalnej społeczności, a tym samym wzbogaciło kalendarz kulturalno-rekreacyjno-

sportowych przedsięwzięć.
Za dotychczasową efektywną współpracę jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pomoc, jaką Państwo nam zaoferowali 

jest bezcenna i niewątpliwie jest przykładem współpracy lokalnych przedsiębiorców z samorządem, co z pewnością 
wpływa na promocję kulturalną, jak również gospodarczą naszego regionu.

Już dziś zachęcamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy oraz podmioty gospodarcze chcące pokazać 
swoją markę poprzez udział w przedsięwzięciach realizowanych przez władze gminy w roku 2014. Jesteśmy otwarci 
na nowe pomysły i zachęcamy do współpracy. 

Samorząd Gminy Skrzyszów

W SZCZEGÓLNOŚCI DZIĘKUJEMY 
NASTĘPUJĄCYM SPONSOROM:

1.  AUTO – KOMIS Tomasz Kukla
2.  Bank Spółdzielczy Rzemiosła 

w KrakowieOddział Tarnów
3.  Delta-Graphix Zakład Pracy Chronionej 

Marian Maciej Dreszer
4.  DIESEL – SERVICE Ryszard Kuczun
5.  DROGOWIEC Biuro projektów Miłosz 

Klimowski
6.  EKO – CONSULTING Elżbieta Klimowicz
7.  ELMONT  Krzysztof Pawłowicz
8.  F.B.H. Pietras Andrzej
9.  Ferma drobiu w Ładnej Barbara Podstawska
10.  Firma Usługowo – Handlowa  MAT –MAT 

Krzysztof Mącior
11.  Firma Produkcyjno - Handlowo – Usługowa 

MEGI Dariusz Szymczak
12.  Firma Handlowo Usługowa Elżbieta Onik
13.  Firma Usługowo - Handlowo – Produkcyjna 

INSTALATOR Stanisław Mucha
14.  Firma Handlowo – Produkcyjna  BARBARA 

Sp. z o.o
15.  Firma Usługowo Handlowa INSPLAST 

Grażyna Łabędź
16.  Firma Handlowo - Usługowa BKR Krzysztof 

Wójcik
17.  Firma Handlowo – Usługowa NOWAK – 

TRANSPORT Tomasz Nowak
18.  Firma Handlowo – Usługowa TOP – GUM 

Roman Buczek
19.  Firma Handlowo Usługowa „PRZEMKO”
20.  Firma Handlowo-Transportowa „ELEFANT” 

Marcin Hoim
21.  Firma Transportowo Handlowa  Kazimierz 

Świdziński
22.  Firma Usługowo – Handlowa KUBUŚ 

Zdzisław Januś
23.  GREINPLAST BIS SP. Z O.O
24.  Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz 

Wrześniak
25.  Huta Szkła ŁADNA Janusz Fistek
26.  HYDROGAZ  Jan Najduch
27.  Jan Buras Usługi Transportowe Skrzyszów
28.  Karpacka Spółka Gazownictwa
29.  KAMBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo Handlowe Stanisław Kamysz
30.  MAL – ZBYT Marcin Szczęch Spółka jawna
31.  MĄDELTRANS Jerzy Mądel Usługi 

Transportowe

32.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
„DAKEL” Jacek Kaczor

33.  Mechanika Pojazdowa Julian Kloch
34.  MEGA-TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA 

Antoni i Jakub Boruch 
35.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.
36.  Michał Mucha Biuro Geodezji
37.  PH ELZA Marcin Szufnara
38.  Przedsiębiorstwo InżynieryjnoBudowlane 

ŁAD – BUDEdward Chrupek
39.  Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 

TAURUS Sp. z o.o
40.  Pan Jacek Baran
41.  Pan Jan Świątek
42.  Pani Elżbieta Dziurawiec Sklep w Ładnej
43.  Paweł Wolak  Zakład Ślusarski Wolak
44.  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe 

WAMEX Sp. z o.o
45.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

„DAKEL” Jacek Kaczor
46.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

TOPICAR  Spółka Cywilna
47.  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 

MARTIN Marcin Kawa
48.  SCRAP-METAL Broniław Rybak, Jaroław 

Rybak
49.  Sklep GROSZEK Paweł Mróz
50.  Sklep GALUX Aneta i Krzysztof Galus
51.  Sprzęt ogrodniczy Piotr Handzel, Witold Sysło
52.  Supra Brokers sp. z o.o
53.  Tarnowskie Wodociągi
54.  TOMAX  Kompleksowa Obsługa Inwestycji 

Budowlanych  Tomasz Madeja
55.  Wytwórnia Mas Bitumicznych  Skrzyszów  

Sp. z o.o.
56.  Zarząd Grupy Azoty S.A
57.  Zarząd Firmy WIA LAN
58.  Zakład Handlowo Usługowy RENIMAR 

Marek Kolawa
59.  Zakład kamieniarski  Stanisław Mącior
60.  Zakład Piekarsko Cukierniczy  Jan Starostka
61.  Zakład Przetwórstwa Mięsnego Maria 

i Krzysztof Kowalscy
62.  Zakład stolarski Dominik Garlicki
63.  Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy 

Krzysztof Głuszak
64.  3W Dystrybucja Budowlana S. A. Oddział 

w Tarnowie


