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Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzy-
szów został wybrany jednym 
z najlepszych wójtów w Małopol-
sce! W XIII Plebiscycie na Najpo-
pularniejszego Wójta Małopolski 
organizowanym przez redakcję 
Gazety Krakowskiej i Stowarzysze-
nie Gmin i Powiatów Małopolski 
zajął piąte miejsce. 

To najwyższa lokata spośród samo-
rządowców z regionu tarnowskiego. – 
Chciałbym bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy na mnie oddali 
swój głos. Dla mnie ten wybór to duże 
wyróżnienie, ale też zobowiązanie do 
dalszej pracy. To też potwierdzenie, że 
kierunek rozwoju gminy Skrzyszów 
spotyka się z powszechną akceptacją – 
mówi wójt. 

W tym roku, w konkursie na najpo-
pularniejszego wójta Małopolski 
rywalizowało 28 osób. Jego zwycięz-
cą okazał się Marek Jamborski, wójt 
gminy Kocmyrzów - Luborzyca. 

Laureaci otrzymali Witosowe 
Kapelusze oraz listy gratulacyjne od 
wicemarszałka Małopolski Wojciecha 
Kozaka. Uroczysta gala wręczenia 
wyróżnień odbyła się 20 listopada br. 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Nagrody wręczali Berna-
detta Podlińska, prezes Oddziału 
Krakowskiego Polskapresse i Kazimierz 
Braczyk, przewodniczący Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Małopolski, które 
jest współorganizatorem plebiscytu. 
Uroczystość uświetniły fanfary, specjal-
nie skomponowane i wykonane przez 
trębaczy z Orkiestry Dętej z Sobolowa,. 

Warto przypomnieć, że plebiscyt 
na Najpopularniejszego Wójta Mało-
polski organizowany jest co roku 
przez Gazetę Krakowską i Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Małopolski, 
a Wójt Gminy Skrzyszów już po raz 
drugi zyskał przychylność swoich 
mieszkańców, którzy oddali swoje 
głosy na jego kandydaturę.

Jeden z Najpopularniejszych 
Wójtów Małopolski
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Do 15 listopada, zgodnie z Usta-
wą o finansach publicznych (uofp), 
organy wykonawcze samorządów 
zobowiązane były do przedłoże-
nie radom gmin, powiatów i woje-
wództw projektów uchwał budżeto-
wych na 2013 rok wraz z Wieloletnią 
Prognoza Finansową (WPF). 

Proces konstruowania budże-
tu i WPF-u jest zadaniem trudnym 
i skomplikowanym. Niekiedy wręcz 
karkołomnym. Wszystko za sprawą, 
z jednej strony stale rosnących 
(co jest naturalne) potrzeb 
mieszkańców, z drugiej zaś, coraz 
to nowszych zadań zlecanych 
przez organy państwowe (co jest 
niepokojące). Obydwa te czynni-
ki powodują stały wzrost wydat-
ków. Gminy oczywiście starają 
się stawać na wysokości zadania 
i w miarę posiadanych środków 
wypełniać ustawowe obowiązki. 
Jednak istotę problemu stano-
wią owe „posiadane środki”. 
Głównym źródłem pieniędzy dla 
gminy są subwencje oraz wpły-
wy z podatków i opłat lokalnych. 
W naszej gminie, w projekcie 
budżetu na rok 2013, ich udział 
w dochodach ogółem wynosi 
ponad 77%. Pozostałą cześć stanowią 
dotacje celowe oraz środki pochodzą-
ce z budżetu Unii Europejskiej. Łącz-
nie planowane dochody zamykają się 
kwotą 35 862 262,00 złotych.

Po stronie wydatków największą 
grupą są wydatki na oświatę (łącz-
nie z wydatkami inwestycyjnymi 
49,97%) - dla przykładu, tylko sama 
termomodernizacja szkoły w Pogór-
skiej Woli to koszt ok 700tys. złotych- 
oraz świadczenia społeczne (13,92%). 
Sporą część środków finansowych 
przeznaczonych na oświatę pochła-
nia utrzymanie przedszkoli – około 
3,5 mln złotych. Należy podkreślić, że 
subwencja oświatowa nie obejmuje 
dotacji na przedszkola, mimo objęcia 
obowiązkiem przedszkolnym okre-
ślonych grup wiekowych. Pozosta-
łe koszty to wydatki związane m.in. 
z gospodarką komunalną, admini-
stracją publiczną, transportem i łącz-
nością, ochroną środowiska, kulturą 
i ochroną dziedzictwa narodowego 
oraz obsługa długu. Łączna kwota 
zaplanowanych wydatków to 36 300 
571,00 złotych, z czego na inwestycje 
zamierzamy przeznaczyć 5 433 822,58 
złotych. Warto zaznaczyć, że plany te 
nie uwzględniają wszystkich środków, 

które nasz samorząd zamierza pozy-
skać w trakcie roku.

Trzeba to powiedzieć jasno, Budżet 
Gminy Skrzyszów na przyszły rok nie jest 
budżetem łatwym. Głównym sprawcą 
odpowiedzialnym za ten stan rzeczy 
jest art. 243 uofp. Natomiast obowiązu-
jące do 2014 roku współczynniki zadłu-
żenia (art. 170 „starej” uofp) oraz obcią-
żenia spłatami rat kredytów i pożyczek 
(art. 169 „starej” uofp) wraz z odsetka-
mi pozostają na bezpiecznym pozio-

mie. Zakładane zadłużenie ogółem to 
51,58% planowanych dochodów (przy 
dopuszczalnych prawem 60%). Warto 
wspomnieć, że nasz samorząd zastał 
zadłużenie na podobnym poziomie 
i do tej pory, mimo kryzysu, udaje się go 
nie zwiększać. Obciążenie spłatami rat 
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami 
wynosi 8,02% (maksymalnie dopusz-
czalne to 15 %). 

Przywołany powyżej art. 243 uofp 
spędza sen z powiek niejednemu 
wójtowi czy burmistrzowi. Jeżeli 
przeanalizujemy zawarty w nim wzór, 
dojdziemy do wniosków, że promuje 
on oszczędności w wydatkach bieżą-
cych, czyli w wynagrodzeniach, oświet-
leniu ulicznym, utrzymaniu obiektów 
użyteczności publicznej, dróg czy 
chociażby zmianach planu zagospo-
darowania przestrzennego. Mniej lub 
bardziej zadłużone gminy skłania do 
powstrzymania się od zaciągania kolej-
nych kredytów i pożyczek, będących 
niejednokrotnie (a dla biedniejszych 
gmin jedynym) źródłem finansowa-
nia inwestycji. Dotyczy to również 
inwestycji powstających przy udziale 
środków pochodzących z UE, gdyż ich 
przyznanie warunkowane jest posia-
daniem własnego wkładu. 

Ponadto, żeby gmina spełniła wyma-
gania stawiane przez art. 243 uofp musi 
maksymalizować dochody bieżące, na 
które składają się subwencje i podatki. 
Jest to niezwykle trudne, gdyż np. na 
subwencją oświatową wpływa m.in. 
ilość dzieci w szkołach, a ta, w sytua-
cji niżu demograficznego, corocznie 
systematycznie spada. Na podatkach 
z kolei swoje piętno odcisnął kryzys. 
Rada Gminy Skrzyszów, uwzględnia-
jąc trudną sytuację wielu mieszkańców 

oraz nieopłacalność produkcji 
rolnej, postanowiła kolejny raz 
obniżyć średnią cenę skupu żyta 
z 75,86 do 42,00 za 1 dt, która to 
cena stanowi podstawę do nali-
czenia podatku rolnego. Podatek 
od nieruchomości, w niektórych 
przypadkach, uległ nieznaczne-
mu wzrostowi: m.in. od gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej o 5 
gr, a także od budynków zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej o 1 zł. 

Moim zdaniem planując 
budżet gminy należy kierować 

się prostą, choć pozornie paradoksal-
ną, zasadą, że gmina chcąc zwiększać 
swoje dochody musi pogodzić się ze 
zwiększonymi wydatkami. To mecha-
nizm analogiczny do korzystania np. 
z usług bankowych - żeby z banku 
wyjąć z zyskiem pieniądze, trzeba 
je tam najpierw włożyć. Dlatego 
uważam, że priorytetem, bez względu 
na okoliczności, powinny być inwe-
stycje. Bezpieczna i zadbana gmina, 
z bogatym zapleczem kulturalno-
oświatowo-sportowym, z rozbudowa-
ną infrastrukturą drogową, to miejsce 
gdzie każdy chciałby zamieszkać. Po 
za tym gmina z potencjałem przycią-
ga inwestorów, a ci z kolei, realizując 
własne projekty i rozkręcając własny 
biznes dają zatrudnienie mieszkań-
com, a równocześnie płacą podatki 
- korzystają na tym wszyscy zaintere-
sowani. 

Dobrą stroną nowych reguł budże-
towych jest z pewnością ograniczanie 
deficytu i wydatków bieżących. Rodzą 
się natomiast obawy czy przy takiej 
konstrukcji uofp, gminy będą gotowe 
na przyjęcie pieniędzy z nowego okre-
su programowania. Jak będzie czas 
pokaże i najlepiej zweryfikuje nawet 
najbardziej skomplikowane wzory.

Budżet bez tajemnic
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7 listopada 2012 roku w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Ładnej 
odbyło się oficjalne otwarcie 
Oddziału Przedszkolnego dla dzie-
ci w wieku 3 i 4 lat, będącego filią 
Przedszkola Publicznego w Skrzy-
szowie. Uroczystego poświęcenia 
lokalu dokonał ksiądz proboszcz 
Wiesław Gomółka.

Oddział funkcjonuje od wrześ-
nia 2011r. i obecnie zlokalizowany 

jest w specjalnie wydzielonej części 
szkoły.  W okresie ubiegłych waka-
cji, dzięki wsparciu Samorządu 
Gminy, pomieszczenia przedszkol-
ne wyremontowano i zmodernizo-
wano, dostosowując je do potrzeb 
dzieci. 

Do dyspozycji podopiecznych 
przedszkola oddano: salę zajęć, szat-
nię, łazienki oraz pomieszczenia 
socjalne.

Uroczyste otwarcie 
przedszkola w Ładnej

 ŁĘKAWICA

Termomodernizacja 
budynku 
wielofunkcyjnego

Zakończone zostały prace przy 
termomodernizacji budynku wielo-
funkcyjnego w Łękawicy, w którym 
mieści się Przedszkole, Biblioteka 
Publiczna, Ośrodek Zdrowia i prowa-
dzona przez Klub Kobiet Kreatywnych 
GRACJA wypożyczalnia sprzętu reha-
bilitacyjnego. Wykonawcą inwestycji 
była firma ADRO-BAU, a koszt wyko-
nanych prac wyniósł 263 676,27 zł. 
Gminie udało się pozyskać dodatko-
we środki na ten cel w wysokości 50 
000 zł. Spodziewaną konsekwencją 
termomodernizacji ma być obniżenie 
kosztów, związanych z ogrzewaniem 
budynku w okresie zimowym. 

Odnowa centrum wsi
Dobiegła końca inwestycja pn. 

„Odnowa centrum wsi Łękawica”, 
finansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – oś 3. Wartość robót wyniosła 
411 797,97 zł. 

Przebudowa  
sieci energetycznej 
przy Szkole 

 W Łękawicy zakończono prace zwią-
zane z przebudową sieci energetycz-
nej i teletechnicznej na powstającym 
parkingu przy Szkole Podstawowej. 
Łączny koszt inwestycji został oszaco-
wany na 21 860,76 zł., a jej wykonaw-
cą była firma „ELEKTROECO” Sp. z o. o. 
Kolejny etap prac przy budowie parkin-
gu planowany jest na rok 2013.

 POGÓRSKA WOLA

Budowa Orlika 
W gminie Skrzyszów powstał kolej-

ny kompleks boisk sportowych „Orlik”. 
Nowym placem sportowym może 
pochwalić się sołectwo Pogórska Wola, 
które zaprasza i zachęca mieszkańców 
do korzystania z nowo wybudowane-
go obiektu, a także ze znajdującego się 

w pobliżu placu zabaw, ufundowanego 
przez firmę NIVEA POLSKA. Prace przy 
budowie obiektu sportowego zakoń-
czono w listopadzie, a ich wykonawcą 
była firma PROFI-SPORT. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 938 000 zł. Środki na 
ten cel pozyskane zostały z programu 
rządowego Moje Boisko Sportowe – 
Orlik 2012”, z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego oraz 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zamontowane lampy 
LED już przynoszą 
oszczędności

W ramach programu pilotażowego 
w Pogórskiej Woli w zatoce autobu-
sowej na Wielkim Polu zamontowa-
no 5 lamp ledowych. W porównaniu 
z lampami sodowymi, używanymi do 
tej pory, koszt oświetlania za pomo-
cą energooszczędnych lamp LED jest 
ponad 3 razy mniejszy. Za okres od 
17.07 do 23.08 należność za ener-
gię elektryczną wyniosła 67,20 zł., 
a za okres od23.08 do 18.10 zaledwie 
92,59 zł.
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Nowelizacja Ustawy o Utrzymaniu 
Czystości i Porządku w Gminach
Od  1 stycznia 2012 roku weszła 
w życie nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach zmieniająca od podstaw 
system zagospodarowania odpa-
dów. Od lipca 2013 roku mieszkań-
cy będą korzystali z nowego sytemu, 
który ma zapewnić większy porzą-
dek, lepszą segregację, mniejsze 
zaśmiecenie środowiska. W nowym 
systemie każdy mieszkaniec zobo-
wiązany będzie do właściwego 
postępowania z odpadami komu-
nalnymi, w szczególności ich selek-
tywnej zbiórki. Nie będzie można 
bezkarnie produkować nadmier-
nych ilości odpadów zmieszanych 
lub nie segregować odpadów 
opakowaniowych.

W  ramach przyjętych rozwiązań 
mieszkańcy będą płacić jedną stawkę 
za wywóz odpadów ustaloną w drodze 
uchwały Rady Gminnej wnosząc tę 
opłatę na rachunek Urzędu Gminy lub 
w kasie urzędu. Gmina będzie miała 
obowiązek zapewnić dobrze zorgani-
zowaną selektywną zbiórkę odpadów, 
a powstające odpady będą przekazy-
wane do instalacji regionalnych, które 
zapewnią ich odpowiednie zago-
spodarowanie. Mieszkańcy nie będą 
musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej 
oferty wywozu odpadów, ponieważ 
będzie to obowiązkiem Gminy, która 
zawrze umowę z wyłonioną w ramach 
przetargu firmą.

Wprowadzenie nowego systemu ma 
nastąpić do 1 lipca 2013 roku, zgodnie 
z poniższym harmonogramem.

1 lipca 2012 r. - sejmik wojewódz-
twa uchwala aktualizację wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami 
oraz uchwałę w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami. Z wojewódzkiego planu 
wynikać będzie do jakiej instala-
cji trafią odpady wytwarzane przez 
mieszkańców danej gminy.

do końca 2012 r. – gmina zobowią-
zana jest podjąć szereg uchwał okre-
ślających zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi na swoim 
terenie (m. in. w sprawie stawek opłat, 
szczegółowych zasad ich ponoszenia, 
wzoru deklaracji składanej przez właś-
ciciela nieruchomości).

od 1 stycznia 2013 r.  - zaczyna 
obowiązywać nowy regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy.

do 31 marca 2013 r. - gmina 
zobowiązana jest złożyć do Marszał-
ka Województwa pierwsze sprawo-
zdanie o sposobie wywiązywania się 
z zadań nałożonych na gminę.

1 lipca 2013 r.  – nowy system 
zaczyna funkcjonować - gmina zaczy-
na pobierać opłaty od właścicieli 
nieruchomości i w zamian zapewnia 
świadczenie usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych. Do 
tego czasu musi zostać rozstrzygnięty 
przetarg na odbieranie odpadów od 
właścicieli nieruchomości i musi być 
podpisana umowa między gminą, 
a przedsiębiorcą.

 
Obowiązki właścicieli nierucho-

mości oraz obowiązki gminy:
Właściciele nieruchomości obowią-

zani będą ponosić na rzecz gminy 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. W zamian za opłatę 
gmina wybierze w drodze przetargu 
przedsiębiorcę który opróżni pojem-
nik na odpady, a jego zawartość 
wywiezie i podda dalszemu zagospo-
darowaniu.

W celu naliczenia opłaty właściciel 
nieruchomości składać będzie do 
gminy deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami.

Właściciel nieruchomości zobowią-
zany będzie do posiadania pojem-
nika na odpady i  utrzymywania go 
w  odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym.

Właściciel nieruchomości będzie 
musiał przestrzegać zasad zbierania 
odpadów, w tym ich selektywnej 
zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy.

Nowy system obejmie wszystkich 
mieszkańców, dzięki temu zwięk-
szy się odbiór odpadów trafiających 
do instalacji odzysku, a także znikną 
nielegalnie wysypiska odpadów.

Efektem nowego systemu będzie 
sytuacja, że wszyscy właściciele nieru-
chomości zamieszkałych będą obsłu-
giwani przez jedną firmę wywozo-
wą. Wszelkie sprawy z odbierającym 
odpady załatwiać będzie gmina.

Gmina zobowiązana będzie prze-
prowadzić kampanię informacyjno-
edukacyjną, tak aby każdy właściciel 
nieruchomości mógł się zapoznać 
z nowymi zasadami gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminie.

Każdy mieszkaniec gminy będzie 
mógł nieodpłatnie oddać zebrane 
odpady do punktu selektywnego 
zbierania odpadów.

Właściciel nieruchomości lub 
mieszkaniec posiadający dotychczas 
samodzielną umowę z firmą wywo-
zową powinien pamiętać o wypowie-
dzeniu tej umowy z dniem 30 czerwca 
2013 r.

Warto przypomnieć, że wpro-
wadzenie nowego systemu zostało 
wymuszone ustawą i przekazane do 
realizacji gminom. 
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Prace porządkowe i drobne remon-
ty to roboty, jakie wykonują na 
terenie gminy Skrzyszów osoby 
przebywające w Zakładzie Karnym 
w Tarnowie. Urząd Gminy korzysta 
z pomocy osadzonych w ramach 
nieodpłatnego zatrudnienia. 
Pozwala to zaoszczędzić środki 
w budżecie gminy Skrzyszów. 

Prace interwencyjne i roboty 
publiczne realizowane są przy współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Podstawową zaletą tej formy zatrud-
nienia jest zwrot z Funduszu Pracy 
kosztów poniesionych przez praco-
dawcę na wynagrodzenia. Gmina 
w IV kwartale zatrudniała 20 osób 
bezrobotnych.– Dajemy im przez pół 
roku pracę i względną stabilizację 

zawodową. My też na tym korzysta-
my, bo w innym wypadku musieliby-
śmy zlecić te zadania jakiejś firmie czy 
też ponieść koszty na zatrudnienie. Te 
osoby, często znajdujące się w trudnej 
sytuacji materialnej, w ramach prac 
wykonują m.in. prace konserwacyjne, 
prace związane z utrzymaniem zieleni 
i porządku na terenie gminy, a także 
pomagają w remontach uszkodzo-
nych dróg. Zainteresowanie jest duże. 
Ludzie przychodzą i pytają, czy nie 
można by im przedłużyć umowy - 
przyznaje wójt. 

W IV kwartale roku 2012 łącznie 11 
osób odbywało staże zawodowe w tym 
3 osoby w ramach programu „Zatrud-
nienie z doświadczeniem” oraz 2 osoby 
w ramach projektu Konserwator.

 SKRZYSZÓW

Odnowienie 
pomnika

Dzięki staraniom władz gminy 
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gminy Skrzyszów wykonano prace 
wokół Pomnika Wdzięczności 
w Skrzyszowie. 

Teren wyłożono płytami beto-
nowymi oraz kostką brukową (ok. 
140 m2), która została bezpłat-
nie przekazana przez panią Marię 
Witkowską z firmy Bruk-Bet. Doko-
nano również konserwacji zniczy 
gazowych. 

Lampy przy szkole 
Przed budynkiem Zespołu Szko-

ły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie zainstalowano 12 
lamp. Dzięki temu przedsięwzięciu 
teren w centrum wsi jeszcze wypięk-
niał i znacząco poprawiła się widocz-
ność w otoczeniu szkoły.

Wykonawcą inwestycji był zakład 
Elektro – Instalacyjny ELTEX, a jej 
koszt całkowity to 24 969 zł. 

 SZYNWAŁD

Wodociąg  
i kanalizacja

Zakończono IV etap prac związa-
nych z budową sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Szynwałdzie. Prace 
budowlane w zakresie tej inwestycji 
prowadzone były od listopada 2011 
roku, a ich koszt wyniósł ponad 1 121 
772 zł.

Informujemy, że od dnia 6 grudnia przy budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie  

działa bankomat obsługiwany przez  
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

W związku z rozpoczęciem reali-
zacji projektu pn. „Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyro-
bów zawierających azbest z obsza-
ru województwa małopolskiego” 
w ramach Szwajcarsko - Polskiego 
Programu Współpracy, Wójt Gminy 
Skrzyszów ogłasza nabór wnio-
sków o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest w 2013 roku na terenie 
Gminy Skrzyszów.

Nabór wniosków odbędzie się 
w terminie 06 grudnia 2012 r. do 18 
stycznia 2013 r. o dofinansowanie 
mogą się ubiegać osoby fizyczne.

Refundacją objęte zostaną koszty 
związane z demontażem, odbiorem 

(załadunkiem, transportem, rozładun-
kiem) oraz deponowaniem odpadów 
zawierających azbest na składowisku 
odpadów niebezpiecznych.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regu-
laminu oraz warunków przyznawania 
pomocy, a także obowiązujące wzory 
wniosków stanowią załącznik do 
niniejszego ogłoszenia. Formularze 
wniosków oraz załączników można 
również pobrać w Urzędzie Gminy 
Skrzyszów adres 33-156 Skrzyszów 
642 pokój nr 5.

Informacje na w/w temat można 
uzyskać u koordynatora projektu 
Jacka Krzywonosa w Urzędzie Gminy 
w Skrzyszowie, pokój nr 5 oraz pod 
numerem telefonu 14 632 63 82.

Ogłoszenie o rozpoczęciu 
naboru wniosków

Pracują  
na rzecz gminy
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W ostatnim kwartale remontom 
poddane zostały kolejne kilometry 
dróg gminnych. Nowe nawierzchnie 
zyskały następujące drogi: 

- w miejscowości Łękawica - Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo – Mosto-
wych Sp. z o.o w Jaśle wykonało nową 
nawierzchnię drogi „Bieniówki” za 
łączną kwotę 75 816,81 zł.

- w miejscowości Pogórska Wola 
firma MOTA – ENGIL CENTRAL EURO-
PE S.A wykonała nową nawierzchnię 
na drodze „Kobylarnia” za kwotę 206 
697,95 zł, natomiast ROAD SYSTEMS 
S.C wyremontował drogę „Na Kiliana” 
i „Granice z Pogórską Wolą” za łączna 
kwotę 381 463,10 zł. Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo – Mostowych 
Sp. z o.o w Jaśle wykonało drogę „Na 
sołtysa” za kwotę 127 924,61 zł.

- w miejscowości Skrzyszów 
ROAD SYSTEMS S.C. wykonał nową 
nawierzchnię asfaltową na drodze 
Stary Gościniec w kierunku baru 
Taurus w Skrzyszowie za kwotę 219 
742,91 zł. Natomiast firma MOTA – 
ENGIL CENTRAL EUROPE S.A wyko-
nała odcinek drogi „Zagumnie” za 
kwotę 59 580,87 zł. Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo – Mostowych Sp. 
z o.o w Jaśle wykonało drogę „Zabag-
nie” za kwotę 67 240,83 zł.

- w miejscowości Szynwałd Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo – Mosto-
wych Sp. z o.o w Jaśle wykonało nową 
nawierzchnię drogi „Koło Cmentarza” 
oraz „Żywcówki”. Koszt inwestycji to 
164 284,21 zł brutto.

 Łącznie gmina na inwestycje 
w zakresie poprawy infrastruktury 
drogowej pozyskała środki w wyso-
kości 1 650 000 zł.

 SZYNWAŁD
Odnowa  
centrum wsi

Firma MEL – DRÓG zakończyła 
prace budowlane w ramach projek-
tu: „Odnowa centrum wsi Szynwałd”. 
Całość inwestycji określona została na 
597 328,11 zł. Środki na ten cel pozy-
skano z „PROW”. W ramach operacji 
zagospodarowano plac w centrum 
wsi, wybudowano parking poniżej 
Kościoła, odnowiono chodnik na 
odcinku Kościół – szkoła, zainstalo-
wano stylowe oświetlenie, a także 
zmodernizowano plac wokół szkoły.

Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych 
na terenie gminy 
Skrzyszów  
w sezonie zimowym 
2012/2013

Wykonawcą prowadzącym prace 
z zakresu zimowego utrzymania dróg 
gminnych na terenie miejscowości 
Skrzyszów, Ładna, Łękawica i Pogór-
ska Wola jest Firma Transportowo – 
Handlowa Kazimierz Świdziński. Zgło-
szenia dotyczące zimowego utrzyma-
nia dróg należy kierować pod nr. tel. 
wykonawcy: 604 808 248

Natomiast na terenie miejscowości 
Szynwałd odśnieżanie prowadzone 
będzie przez Firmę Usługową Dariusz 
Targowski. Zgłoszenia dotyczące zimo-
wego utrzymania dróg należy kierować 
pod nr. tel. wykonawcy 600 697 178.

Udrożnione potoki, 
pogłębione koryta 

Dobiegają końca prace konserwa-
cyjne na dwóch potokach Chotowskim 
i Piątce w gminie Skrzyszów. W obu 
miejscach pogłębiono i udrożniono 
koryta oraz przywrócono je do pierwot-
nego stanu. Przeprowadzone działania 
mają na celu poprawę spływu wody. 
– To niezwykle ważne prace. Czekaliśmy 
na nie wiele lat. Te pracy kosztowały dzie-
siątki tysięcy złotych. Mam nadzieję, że 
wydatnie poprawi się sytuacja wokół tych 
potoków, co potem będzie widoczne przy 
większych opadach – twierdzi Marcin 
Kiwior, wójt gminy Skrzyszów. Wspo-
mniane prace zostały zrealizowane 
dzięki wsparciu Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krako-
wie, Inspektorat Rejonowy w Tarnowie.

Poprawa infrastruktury 
drogowej w Gminie 
Skrzyszów

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– wstępne wyniki naboru
Gmina Skrzyszów znalazła się 
na wstępnej liście rankingowej 
wniosków o dofinansowanie 
zadań w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap III Bezpieczeń-
stwo – Dostępność. 

W ramach ww. programu został 
złożony wniosek na zdanie „Posze-

rzenie jezdni wraz z odwodnieniem 
przy drodze gminnej w Ładnej na 
odcinku od E-4 do OSP w Ładnej na 
dz. Nr 413, 761/29, 761/31, 762/17, 
762/19, 796/15”. Całość zadania 
będzie kosztować ok. 706,7 tys. 
zł z czego gmina Skrzyszów ma 
uzyskać dotację w wysokości 191 
330,00 zł.
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11 listopada 2012 r. w Skrzyszowie odbyły się 
gminne obchody 94 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Po uroczystej Mszy Św., 
w której uczestniczyli przedstawiciele samorzą-
du, poczty sztandarowe, delegacje szkół oraz 
mieszkańcy gminy Skrzyszów, wszyscy zebrani 
przemaszerowali pod Pomnik Wdzięczności. Po 
odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, wygłasza-
jąc okolicznościowe przemówienie. Następnie 
zebrani wysłuchali krótkiego programu arty-
stycznego w wykonaniu uczniów skrzyszowskie-
go gimnazjum, po czym odczytany został apel 
poległych. Całość uroczystości wieńczył pokaz 
tańca z ogniem w wykonaniu grupy PARAFIANIE.

Święto Niepodległości w Skrzyszowie
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Święto Niepodległości w Skrzyszowie
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Nowa ścieżka 
rowerowa

Przy drodze powiatowej Tarnów 
- Ryglice, przebiegającej przez 
gminę Skrzyszów został wybu-
dowany kolejny odcinek ścieżki 
rowerowej o długości 600 m. Dzięki 
tej inwestycji poprawi się bezpie-
czeństwo. – To niezwykle istotne, 
ponieważ przy drogach powiato-
wych często dochodzi do wypad-
ków. Apeluję też do mieszkańców, 
rowerzystów, żeby korzystali z tej 
ścieżki a nie jeździli asfaltem. Jest 
to szczególne ważne teraz, jesienią, 
kiedy widoczność na drodze jest 
ograniczona. Nie zapominajmy też 
o odblaskach – mówi wójt gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior.

Zapraszamy 
Seniorów  
na Opłatki

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, tak i w tym roku Samo-
rząd Gminy Skrzyszów pamięta 
o najstarszych mieszkańcach 
gminy. 

W związku ze zbliżającymi 
się świętami Bożego Narodze-
nia pragnie zaprosić wszystkich 
seniorów na organizowane spot-
kania opłatkowe, które będą 
miały miejsce w następujących 
terminach:

16.12.12r. –  sołectwo Łękawica
 06.01.13r. –  sołectwo Skrzyszów
12.01.13r. –  sołectwo Pogórska 

Wola
20.01.13r. –  sołectwo Szynwałd 
27.01.13r. –  sołectwo Ładna

W dniu 06.11.2012 uczniowie 
Gimnazjum w Pogórskiej Woli kolej-
ny raz wzięli udział w powiatowym 
Konkursie Wiedzy Historycznej „Od 
Oleandrów do Łowczówka”. Była 
to już VIII edycja tego konkursu, 
organizowanego pod patronatem 
PTTK w Tarnowie, Urzędu Miasta 
Tarnowa, Starostwa Powiatowego 
w Tarnowie i Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

Młodzież przygotowywała się do 
konkursu etapami. Zwiedzała wcześ-
niej cmentarze z okresu I wojny świa-

towej w okolicach Tuchowa, Pleśnej, 
Gromnika i Ciężkowic. Delegacja 
uczniów wraz z dyrekcją szkoły, jak 
co roku, uczestniczyła w Ogólnopol-
skim Zlocie Niepodległościowym 
w Łowczówku. Zwieńczeniem był 
udział w konkursie wiedzy. W tym 
roku w skład reprezentacji wchodzili: 
Marta Esmund z kl. II B i Monika Bugaj-
ska oraz Karol Korus z kl. I B gimna-
zjum. Uczniów do konkursu przygo-
towuje dyrektor szkoły i równocześ-
nie nauczyciel historii - mgr Regina 
Kiwior.

4 listopada 2012 r. delegacja uczniów 
z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Pogórskiej Woli wzię-
ła udział w XIV Ogólnopolskim Zlocie 
Niepodległościowym w Łowczówku, 
połączonym z powiatowymi obcho-
dami Święta Niepodległości. 

Ta piękna uroczystość, przypomina-
jąca jedną z największych bitew I wojny 
światowej stoczonej w Łowczówku jest 
ważną lekcją historii i patriotyzmu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Św. w intencji Ojczyzny oraz poległych 
i zmarłych legionistów. Po oficjal-
nych wystąpieniach i apelu pamięci, 
Kompania Honorowa 5. batalionu 
Dowodzenia 2. Korpusu Zmechani-
zowanego im. gen. broni Władysła-
wa Andersa z Krakowa oddała salwy 
honorowe. Część oficjalną zakończyło 
złożenie wiązanek i wieńców również 

przez delegację szkoły w Pogórskiej 
Woli. Wspólne śpiewanie pieśni legio-
nowych przy ognisku było ostatnim 
punktem zlotu.

Wielką atrakcją dla uczniów były 
grupy rekonstrukcyjne Legionów 
Polskich Piłsudskiego oraz kawaleria 
konna.

Przygotowania do tych uroczystości 
zaczynają się zawsze dużo wcześniej. 
Młodzież zwiedza szlak cmentarzy 
z okresu I wojny światowej poczynając 
od Łowczówka, Tuchowa i wielu innych 
pobliskich kwater wojskowych z okolic 
Gromnika i Ciężkowic, a na Staszkówce 
kończąc. Najważniejszemu z naszych 
świąt patriotycznych towarzyszą zawsze 
słowa Marszałka Piłsudskiego „Naród, 
który nie szanuje swojej przeszłości, nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości”.

I miejsce uczniów Gimnazjum  
w Pogórskiej Woli w konkursie 
„Od Oleandrów do Łowczówka”

Uczniowie z Pogórskiej Woli 
na Ogólnopolskim Zlocie 
Niepodległościowym
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18 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Ładnej odbyło się spotkanie 
andrzejkowe dla niepełnospraw-
nych. 

Zaproszono pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelek-
tualnie prowadzonego przez Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia oraz Środo-
wiskowego Domu Samopomocy im. 
świętej Kingi dla Dzieci i Młodzieży 

Zgromadzenia Sióstr świętej Rodziny 
z Nazaretu. 

Inicjatorem spotkania był sołtys 
Ładnej Stanisław Barnaś, honorowy 
patronat objął wójt gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior, a w organizację włączy-
ły się : dyrekcja szkoły , Koło Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz wielu ludzi dobrej woli. 

Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
„The Colt” z Ładnej.

„Spotkania z ludźmi 
czynią życie warte 
przeżycia’’

/Guy de Maupassant/

Projekty 
edukacyjne

Od września w gminie Skrzyszów 
realizowane są 4 projekty edukacyj-
ne. Dzieci i młodzież mogą nauczyć 
się gry w tenisa w ramach projektu 
„Szlifiernia Tenisowych Diamentów” 
oraz gry na instrumencie i nauki śpie-
wu w ramach projektu „Szlifiernia 
Muzycznych Talentów”. Środki na ten 
cel pozyskane zostały za pośredni-
ctwem Stowarzyszenia Zielony Pier-
ścień Tarnowa z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – oś IV Leader.

Parafia w Szynwałdzie realizu-
je natomiast projekt pn.: „Rozwój 
młodych talentów poprzez organiza-
cję kursów nauki gry na instrumen-
tach i nauki śpiewu”, który również 
jest współfinansowany z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś IV 
Leader.

Najmłodsi mieszkańcy z klas I-III 
korzystać mogą z zajęć dodatkowych, 
realizowanych w ramach projek-
tu Mały Uniwersytet Skrzyszowski. 
Dzieci mają możliwość uczęszczać na 
zajęcia wyrównawcze, logopedycz-
ne czy inne zajęcia rozwijające (np. 
informatyczne, plastyczne, taneczne, 
językowe). Środki na ten cel pozyska-
no z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki

Od września w gminie Skrzyszów 
realizowane są 4 projekty edukacyj-
ne. Dzieci i młodzież mogą nauczyć 
się gry w tenisa w ramach projektu 
„Szlifiernia Tenisowych Diamentów” 
oraz gry na instrumencie i nauki śpie-
wu w ramach projektu „Szlifiernia 
Muzycznych Talentów”. Środki na ten 
cel pozyskane zostały za pośredni-
ctwem Stowarzyszenia Zielony Pier-
ścień Tarnowa z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – oś IV Leader.

Parafia w Szynwałdzie realizu-
je natomiast projekt pn.: „Rozwój 
młodych talentów poprzez organiza-
cję kursów nauki gry na instrumen-
tach i nauki śpiewu”, który również 
jest współfinansowany z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś IV 
Leader.

Najmłodsi mieszkańcy z klas I-III 
korzystać mogą z zajęć dodatkowych, 
realizowanych w ramach projek-
tu Mały Uniwersytet Skrzyszowski. 
Dzieci mają możliwość uczęszczać na 
zajęcia wyrównawcze, logopedycz-
ne czy inne zajęcia rozwijające (np. 
informatyczne, plastyczne, taneczne, 
językowe). Środki na ten cel pozyska-
no z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
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16 grudnia odbył się koncert młodej 
wokalistki Dominiki Barabas. 
Piosenkarka jest laureatką wielu 
konkursów, festiwali i przeglądów 
piosenki. 

Otrzymała I nagrodę w takich 
konkursach jak „Pamiętajmy o Osie-
ckiej” czy Studencki Festiwal Piosenki 
w Krakowie oraz jest laureatką Nagro-
dy Specjalnej Festiwalu Piosenki i Balla-
dy Filmowej w Toruniu. 

Wokalistka pisze własne teksty 
i komponuje muzykę. 

Koncertowi towarzyszyła wystawa 
i kiermasz prac świątecznych wyko-
nanych przez mieszkańców gminy 
Skrzyszów.

20 stycznia odbędzie się w Skrzy-
szowie III Koncert Charytatyw-
ny pod patronatem Wójta Gminy 
Skrzyszów Marcina Kiwiora. 
Tym razem na scenie zobaczyć 
i posłuchać będzie można gwiazd 
największego kalibru – Maję 
i Andrzeja Sikorowskich oraz 
zespół FEEL.

Maję i Andrzeja Sikorowskich 
nikomu przedstawić nie trzeba. 
Rekomendacji nie wymaga także 
zespół FEEL. Muzyka i piosenki 
jednych i drugich artystów bronią 
się same i nieustannie tak samo 
ciepło i z entuzjazmem przyjmowa-
ne są przez publiczność.

Okazją do posłuchania artystów 
„na żywo” będzie III Koncert Chary-
tatywny pod patronatem Wójta 
Gminy Skrzyszów, który odbędzie się 
w Skrzyszowie 20 stycznia o godzinie 
17.00.

Bilety w cenie 30 złotych normal-
ny i 150 złotych na balkon już można 
kupować w Urzędzie Gminy Skrzy-
szów, w bibliotekach i szkołach na 
terenie całej gminy oraz w Tarnow-
skim Centrum Informacji mieszczą-
cym się w Tarnowie przy Rynku 7.

Zapraszamy!

Gwiazdy  
w Skrzyszowie

Koncert Dominiki Barabas

Dominiki BarabasDominiki Barabas

remiza OSP w Skrzyszowie

16 grudnia 2012 r.16 grudnia 2012 r.            godz. 17.oo            godz. 17.oo

wstêp wolny

KONCERT

laureatka I miejsca w konkursie „Pamiêtajmy o Osieckiej” fundacji Okularnicy /2012/
nagroda specjalna Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu /2012/
zdobywczyni Grand Prix X Ogólnopolskich Spotkañ Œpiewaj¹cych Poezjê  RECITAL w Siedlcach /2011/  i in.

Zajęcia 
taneczne

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie zainicjowało powsta-
nie zespołu tańca współczesnego. 
Grupa 12 młodych mieszkańców 
naszej gminy ćwiczy układy taneczne 
bazując na technice modern dance, 
jazz oraz baletu klasycznego.

Zajęcia odbywają się dwa razy 
tygodniowo od połowy paździer-
nika w sali gimnastycznej przy 
ZSPiG w Skrzyszowie pod kierun-
kiem profesjonalnej instruktorki 
tańca Eweliny Gębicy z Ładnej.

Pragniemy poprzez taniec rozbu-
dzić i rozwijać pasje oraz talenty 
dzieci i młodzieży, kształtować ich 
wrażliwość a przede wszystkim 
zaoferować świetny sposób na 
aktywne spędzanie wolnego czasu.

Chętnych do wzięcia udziału 
w zajęciach prosimy o zgłoszenie się 
do biblioteki publicznej w Skrzyszo-
wie. ZAPRASZAMY.

Aerobik
Gminne Centrum Kultury i Biblio-

tek w Skrzyszowie zaprasza wszyst-
kich chętnych do udziału w zajęciach 
aerobiku.

To kolejna propozycja GCKiB na 
aktywne i zdrowe spędzanie czasu 
wolnego. Liczba osób jaka odpo-
wiedziała na naszą ofertę przerosła 
wszelkie oczekiwania. W związku 
z ogromnym odzewem powstaną 
trzy grupy ćwiczących pod kierun-
kiem instruktorki fitness Pauliny 
Augustyn.

Zajęcia odbywać się będą 
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 
18.00-19.00.

Odpłatność za udział jest symbo-
liczna i wynosi 10 zł. miesięcznie. 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane 
są w Gminnej Bibliotece w Skrzyszo-
wie.
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Uczeń Szkoły Podstawowej im. 
Heleny Marusarzówny w Pogór-
skiej Woli, Adrian Kasprzyk, odniósł 
niedawno swój kolejny sukces. 

6 października 2012 roku zajął 
I miejsce w Mistrzostwach Okręgu 
Małopolskiego w Skawinie, a kilka 
dni później II miejsce w Okręgo-
wym Turnieju o Puchar Prezyden-
ta Tarnowa ”Klasa Leliwa”, gdzie 
oprócz par tanecznych z wielu 
miast takich jak Radom, Częstocho-
wa, Kielce, Kraków, Katowice, Gorli-
ce, Przemyśl, Cieszyn, brały udział 
również pary taneczne z Lwowa na 
Ukrainie.

Są to kolejne sukcesy po dziesięciu 
innych w tym roku kalendarzowym. 
Adrian Kasprzyk wraz ze swoją kole-
żanką Julią Meń zajęli w przedziale 
wiekowym 10-11 lat:
• II miejsce w Turnieju o Puchar 
Burmistrza Tuchowa, • I miejsce 
w Turnieju o Puchar Burmistrza 
Myślenice, • II miejsce w OTTT Emika 
w Tarnowie, • II miejsce TTT w Biłgo-
raju, • I miejsce w TTT Nowym Sączu, 
• I miejsce w OTTT w Stalowej Woli, 
• III miejsce w OTTT Open Rzeszów
w Rzeszowie, • I miejsce OTTT w Jaro-
sławiu, • III miejsce w OTTT Zorba 
w Rędzinach. 

 Adrian to kolejny uczeń ze Szko-
ły w Pogórskiej Woli, po wybitnie 
utalentowanym tanecznie Jakubie 
Srebro - ubiegłorocznym mistrzu 
Polski, który przynosi chlubę nie 
tylko szkole w Pogórskiej Woli, ale 
całej Gminie Skrzyszów.

Zespół muzyczny 
The Colt

Profesjonalny, młody zespół 
muzyczny The Colt z Ładnej 
zapewni oprawę muzyczną uroczy-
stościom takim jak: wesela, festy-
ny,  rocznice, bankiety, dancingi, 
imprezy okolicznościowe, zabawy 
taneczne itp. Zespół gra w cztero-
osobowym składzie, wyłącznie na 

żywo wykonując piosenki polskie 
i obcojęzyczne, od starych przebo-
jów do najnowszych hitów. Posia-
da profesjonalny sprzęt muzyczny 
i własne nagłośnienie. 

Wszelkie informacje udzielane są  
pod numerem tel. 696 313 511, 696 
513 699. e-mail: msztorc@thecolt.pl

Kolejny sukces 
taneczny 
ucznia  
IV klasy  
w Pogórskiej 
Woli

Spotkania  
z poezją
Już od pięciu lat biblioteka ZSP 
nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie 
przy znaczącym współudziale 
GCKiB organizuje Międzyszkolne 
Poetyckie Konkursy Recytatorskie, 
w których uczestniczą przedstawi-
ciele szkół z terenu gminy Skrzy-
szów wyłonieni w drodze eliminacji 
szkolnych.

Organizowanie takich konkursów 
ma na celu nie tylko promowanie 
poezji, ale także rozwijanie zaintere-
sowań uczniów, wprowadzanie ich do 
aktywnego udziału w życiu kultural-
nym szkoły i środowiska oraz popula-
ryzację biblioteki szkolnej.

Wszystko zaczęło się w 2008 roku od 
obchodów Roku Zbigniewa Herberta 
kiedy zorganizowany został I Między-
szkolny Konkurs pod hasłem „We mnie 

jest płomień, który myśli”. Następ-
ny, w roku Juliusza Słowackiego był 
poświęcony poezji wieszcza. Myślą 
przewodnią były słowa „Słuchajcie 
wieszczów, byście wiedzieli co każą”. 
W Roku Chopina recytowano wier-
sze Wielkich Romantyków – zgodnie 
z mottem „Nie miecz, nie tarcz bronią 
języka lecz arcydzieła”. Ubiegłorocz-
ny konkurs był poświęcony poezji 
naszego Noblisty w myśl hasła – „Do 
tego byłem wezwany, do pochwalania 
rzeczy, że są”. 

Inspiracją tegorocznego konkursu 
było ogłoszenie roku 2012 Rokiem 
Korczaka. A Korczak to przecież czło-
wiek oddany właśnie dzieciom i kieru-
jący się mottem „Dzieci! – dumne miej-
cie zamiary, górne miejcie marzenia 
i dążcie do sławy”. 

I tak jak co roku jury, organizato-
rzy i uczestnicy słuchając recytacji 
doświadczali wielu pięknych przeżyć 
i wrażeń.
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Wszystkie stacje telewizyjne, prasa 
i radio ze zgrozą informują, że idzie 
zima, podając kolejno coraz bardziej 
przerażające temperatury - a to -3, 
a to -5, a w górach to nawet, uwaga 
- 11! Na wszelki wypadek sprawdzi-
łam. Ciągle leżymy w tej samej stre-
fie geograficznej co od lat. Śnieg 
i mróz powinny być normalnym 
zjawiskiem o tej porze roku. Skąd 
więc to szaleństwo i ta zgroza?

Kiedy jako dziecko jeździłam do 
babci na wieś, wchodziłam rano 
prosto z drzwi domu w tunel śniego-
wy, znacznie wyższy ode mnie - efekt 
odśnieżania mojego dziadka. A mróz 
był taki, że niemal się go słyszało. 
Do chrztu w lutym wieziono mnie 
sańmi, a podczas tej wiekopomnej 
ceremonii dziadek nie był obecny, bo 
nie chcąc, aby jego ukochane konie 
zamarzły przed kościołem, jeździł 
truchtem dookoła. A konie dodat-
kowo opatulone były derkami. Taka 
to była przyjemna, zimowa aura. I 
nikogo to nie dziwiło i nie było tema-
tem rozmów. Jest zima - jest zimno.  
Dzisiaj z niewiadomych powodów 
śnieg i mróz znajdują się na pierw-
szym miejscu w serwisach informa-
cyjnych, następuje natychmiast para-
liż ruchu i zamyka się szkoły. Życie 
zamiera, a społeczeństwo wstrzymu-
je oddech, bo zaczyna sypać śnieg. 
Reporterka z Białegostoku drama-
tycznie informuje o -4 stopniach. 

Reporter z Koszalina przebija - 6, a 
rzeszowski dziennikarz z triumfem 
obwieszcza, -8! Wszystkich poraża 
alarmująca informacja z Kasprowego 
Wierchu -11. Zima i mróz zaatakowa-
ły Polskę - ostrzegają meteorolodzy 
tonem, który wskazuje że katastrofa 
tuż, tuż, a za drzwiami białe misie. A 
mróz i śnieg zimą to chyba nie żadne 
dziwactwo. Kiedy w lecie jest upał, 
wszyscy zachwycają się, że piękne 
lato. Dlaczego więc dziwi zima w 
zimie? 

Jeżeli cokolwiek może zimą dać się 
naprawdę we znaki, to jedna wielka, 
biała depresja. Dotyczy to szczegól-
nie pań, bo to jednak, jak by nie było, 
panie są wrażliwszą połową ludzko-
ści. Depresja, w którą wpadamy jak 
w otchłań, wiąże się z odwiecznym 
problemem przybierania tu i ówdzie, 
w wymiarze wagowym. A przybywa 
nam, bo ludziom generalnie w zimie 
przybywa, chyba że ktoś wykazuje 
zupełnie niezrozumiałe samozapar-
cie i się pilnuje. W tej materii natura 
znacznie przychylniej potraktowała 
na przykład wspomniane już misie, 
które nie dość, że w jesieni porządnie 
i bez ograniczeń pojedzą, nie dość, 
że prześpią smacznie mało przyjazną 
zimę, to jeszcze budzą się z tego snu 
szczupłe jak nie przymierzając łania, 
za którą zresztą natychmiast zaczy-
nają się rozglądać bo coś by jednak 
przekąsiły, choćby i łanię. Z człowie-

kiem jest zupełnie odwrotnie. Zimą 
tyje, wpada w stres z tyciem związa-
ny, stres uniemożliwia nawet częś-
ciowe przespanie niesympatycznej 
pory roku, bo spędza sen z powiek, a 
człowiek obudzony stresem w środku 
nocy zaczyna dreptać przy lodówce 
i tyje dalej. To z kolei zwiększa stres, 
który stopniowo budzi nas coraz 
częściej...

Ale nie dajmy się zwariować. Grunt, 
to uświadomić sobie, że to naturalna 
kolej rzeczy i że człowiek zimą nabie-
ra ciała. Należy machnąć na to ręką, 
a w ulubionej spódniczce na wios-
nę przesunąć guzik albo wciągnąć 
gumkę. Dobrze jest też w ciągu dnia 
wykonać parę skłonów, aby uspo-
koić sumienie oraz przegryźć jabłko 
albo marchewkę, aby uspokoić się 
jeszcze bardziej. I proszę bardzo 
- organizm ma i ruch i witaminy. 
A jeśli wasz ukochany mężczyzna rzuci 
z przekąsem uwagę na temat fałdek, 
których kiedyś nie było, zróbcie mu 
awanturę, że nawet nie pamięta jak 
wyglądacie, że was z kimś pomylił i 
zakończcie dramatycznym pytaniem 
- kto to był? Sukces gwarantowa-
ny. Temat wagi będzie odtąd omijał 
szerokim łukiem. A jeśli uda wam 
się zrzucić parę kilo, co niewątpliwie 
nastąpi, zróbcie kolejną awanturę. 
Tym razem o to, że nawet tego nie 
raczył zauważyć. 

Dorota Filip

Zima zła
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To była udana piłkarka jesień dla 
piłkarskich klubów z gminy Skrzy-
szów. Klasą dla siebie był LUKS 
Skrzyszów. 

Występujący w tarnowskiej A-kla-
sie podopieczni Romana Ciochonia 
zajęli w niej pierwsze miejsce, zdoby-
wając 40 punktów i pokonując prze-
ciwników w 13 spotkaniach. Świetnie 
skrzyszowianie radzili sobie również 
na własnym boisku. Wygrali na nim 
osiem meczów. LUKS po punkty 
sięgał w ofensywnym stylu. Jesienią 
jego piłkarze zdobyli 65 bramek. 

Jeżeli wiosną zachowają taką 
skuteczność, to będzie można przyj-
mować zakłady, w której kolejce 
przekroczą granicę 100 goli. LUKS 
jest zdecydowanym faworytem 
rozgrywek. Piłkarze nie chcą zaprze-
paścić szansy powrotu do tarnow-

skiej okręgówki. Zagraliby w niej po 
rocznej przerwie. 

Pochwały należą się również pozo-
stałym reprezentantom z gminy Skrzy-
szów. Trzecie miejsce w A-klasie zajęła 
Pogoria Pogórska Wola, gromadząc 
32 punkty. To bardzo dobry wynik 
zespołu prowadzonego przez Pawła 
Irlę. Największą celnością wśród piłka-
rzy odznaczył się Marcin Hebda, który 
zdobył dla niego aż 24 bramki. Dobry 
wynik zespołu z Pogórskiej Woli jest 
tym bardziej cenny ze względu na fakt, 
że trzynaście meczy zostało rozegra-
nych na wyjazdach z powodu renowa-
cji płyty boiska Pogorii. Nie przeszko-
dziło to jednak w powiększaniu dorob-
ku punktowego. 

Dzielnie w A-klasowej rywaliza-
cji radził sobie Beniaminek z Ładnej, 
plasując się na szóstym miejscu z łącz-

ną liczbą 32 punktów. Zdecydowaną 
większość punktów drużyna zdobyła 
na własnym terenie. Ładna zanotowała 
na nim pięć zwycięstw i dwa remisy, 
zaledwie raz przegrywając. 

W B-klasie naszą gminę reprezento-
wał Szynwałd. Zajął piąte miejsce z 20 
punktami. 

Również w rozgrywkach młodzie-
żowych drużyny z gminy Skrzyszów 
ambitnie walczyły o punkty. W II lidze 
juniorów starszych pierwsze miejsce 
zajął LUKS Skrzyszów. Szósta lokata 
przypadła Ładnej. 

W I lidze juniorów młodszych 
TOZPN, w pierwszej grupie siódme 
miejsce zajęła Pogoria Pogórska Wola. 
Taka sama lokata, ale w grupie II przy-
padła Szynwałdowi. 

W II lidze trampkarzy drugiej grupy 
pierwsze miejsce zajął LUKS Skrzyszów. 
W I lidze młodzików grupy drugiej lide-
rem po rundzie jesiennej jest również 
LUKS Skrzyszów. Andrzej Mizera

LUKS już puka do okręgówki

Niechciani w Tarnowie, odnoszący 
w przeszłości spore sukcesy koszy-
karze Unii znaleźli bezpieczną przy-
stań w Skrzyszowie.

Występujący w poprzednim sezo-
nie w drugiej lidze zespół koszykarzy, 
nie został zgłoszony do tegorocznych 
rozgrywek. Zadania ratowania koszy-
kówki w regionie podjął się odda-
ny działacz w tej dyscyplinie – Jerzy 
Grys. „Bratnią duszę” znalazł w osobie 
Marcina Kiwiora –wójta gminy Skrzy-
szów, który poparł jego inicjatywę 
i zaangażował byłych koszykarzy Unii. 
W ostatniej chwili zespół, występujący 
pod nazwą Unia UKS Skrzyszów, został 

zgłoszony do rozgrywek o mistrzostwo 
III ligi. Trudnego zadania prowadzenia 
drużyny podjął się bezinteresownie, 
społecznie zasłużony trener Ryszard 
Żmuda.

W klubowej kadrze Unii UKS Skrzy-
szów znaleźli się byli zawodnicy Unii. 
Zespół rozpoczął rozgrywki od dwóch 
zwycięstw nad Skawą Wadowice 
i Cracovią, wygrał również wyjazdowe 
spotkanie z zespołem akademickim 
z Kielc. Przyszły jednak także poraż-
ki z Siemaszką Piekary, AZS-em AWF 
Kraków i w ostatniej kolejce z Limano-
vią. Skrzyszowianie po sześciu kolej-
kach zajmują w lidze, dobre czwarte 
miejsce.

– Moi podopieczni grają oczywi-
ście na czysto amatorskich zasadach. 
Trenujemy w hali w Skrzyszowie zale-
dwie dwa razy w tygodniu. Za umoż-
liwienie prowadzenia zajęć jeszcze 
raz chciałbym podziękować wójtowi 
Marcinowi Kiwiorowi i dyrektorowi 
szkoły Robertowi Wadyckiemu. Dzięki 
nim koszykówka nie zniknęła ze spor-
towej mapy naszego regionu – powie-
dział trener Żmuda.

Koszykarskie pojedynki w Skrzyszo-
wie cieszą się rosnącą popularnością. 
Na każdym meczu zasiada na trybu-
nach coraz więcej kibiców.

Znaleźli przystań  
w Skrzyszowie

Środek tabeli 
tenisistek 
Trwa właśnie kolejny sezon startów 
pierwszoligowych tenisistek stoło-
wych LUKS Galuks Skrzyszów. Zespół 
po ośmiu meczach, zdobywając łącz-
nie 6 punktów, zajmuje szóste miej-
sce w tabeli (stan na 26.11). 

Drużyna prowadzona przez Biało-
rusinkę Katsiarynę Sivakova, pokonała 
KKTS Krosno i Chomika Rokicie Gdów 
8:2, AZS PWSZ Nysa 6:4. Mniej szczęś-
cia miała w potyczce z Bronowianką 
Kraków, przegrała 1:9, Brzostowianką 
4:6, JKTS Jastrzębie i Cukrownikiem 
Chybie 4:6 oraz AZS UE II Wrocław 1:9. 

W skład zespołu LUKS Galux wcho-
dzą: Katarzyna Galus, Katarzyna 
Górka, Zuzanna Kozioł, Sabina Kusion, 
Katarzyna Lech, Agnieszka Pis, Katsia-
ryna Sivakova oraz Anna Wardzała. 




