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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.

W dniach 28.09-30.09.2013 
roku odbyła się zbiórka pienię-
dzy do puszek dla pięcioletnie-
go Bartłomieja Onik z Łękawi-
cy organizowana przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów. 

W sierpniu 2013 roku pięciolet-
ni Bartuś uległ nieszczęśliwemu 
wypadkowi, w wyniku którego 
ma uszkodzoną prawą część ciała. 
Czeka go wiele operacji m.in. 
rekonstrukcja czaszki, oczodo-
łów i nosa oraz długa rehabilita-
cja. Podczas zbiórki, którą prze-
prowadzono na terenie gminy 
Skrzyszów,  między innymi na II 
Młodzieżowym Pikniku Sportowo 
- Muzycznym Gminy Skrzyszów, 
udało się zebrać kwotę ponad 16 
tysięcy złotych. 

Możliwa jest również wpłata 
na konto Stowarzyszenia do dnia 
25 października 2013 roku. Dane 
do przelewu:

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Skrzyszów 33-156 Skrzyszów 
642 Nr konta: 35 8589 0006 0250 0926 
0403 0001 Tytuł przelewu: darowizna 
na rzecz Bartłomieja Onik  z Łękawicy 

Serdecznie 
dziękujemy 

w imieniu Bartusia 
za każdą wpłatę!

Zbiórka pieniędzy dla 
Bartłomieja Onik



3

c z e r w i e c - w r z e s i e ń  2 0 1 3

E c h o  G m i n y

Gmina Skrzyszów w budowie

Nowa Droga 
w Ładnej
170 tysięcy złotych z Narodowe-
go Funduszu Przebudowy Dróg 
Lokalnych pozyskała gmina 
Skrzyszów. 

Dzięki środkom poszerzona do 
szerokości pięciu i pół metra zosta-
ła jezdnia wraz z odwodnieniem 
przy drodze gminnej w Ładnej na 
odcinku od drogi E4 do remizy OSP 
w Ładnej. W ramach prac wykonano 
też kanalizację deszczową. Wszyst-
kie prace kosztowały 550 tysięcy 
złotych.

Remiza  
w rozbudowie
W Pogórskiej Woli realizowana 
jest rozbudowa i przebudowa 
remizy OSP. 

Urząd Marszałkowski w Krakowie 
przeznaczył na ten cel 456 tys. zł. 
Wartość całej inwestycji to prawie  
1 523 tys. zł, są to pieniądze z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lepszy 
dojazd  
do pól
3100 ton kruszywa trafiło do 
gminy Skrzyszów. Pozwoliło to 
na poprawę, budowę i moder-
nizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych we wszystkich 
sołectwach gminy. 

Zakup kosztował prawie 185 
tys. zł. Połowa kwoty pochodzi-
ła z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych i Leśnych.

Unia pomaga 
w budowie 
Środki na cztery inwestycje pozy-
skała gmina Skrzyszów z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Pozwoliły na przeprowadzenie 
następujących prac: 

- Budowa parkingu i chodnika 
w Łękawicy.  Koszt prac to 338 tys. zł. 
Przyznane dofinansowanie to kwota 
230 tys. zł

- Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Górnym Skrzyszowie. 
Dofinansowanie wyniosło 287 tys. zł. 
Koszt inwestycji: 574 tys. zł

Inwestycje w Pogórskiej Woli i Łęka-
wicy i Górnym Skrzyszowie są w trak-
cie realizacji. Prace w Ładnej mają się 
rozpocząć w 2014 r. 

- Budowa i remont chodnika wraz 
z odwodnieniem w Pogórskiej Woli, 
dofinansowanie wyniosło prawie 250 
tys. zł. Koszt inwestycji wyniósł 462 
tys. zł, - Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej w Ładnej. Przyznane 
dofinansowanie to kwota 177 tys. zł, 
a kosztorysowa wartość inwestycji to 
570 tys. zł.



4 E c h o  G m i n y

c z e r w i e c - w r z e s i e ń  2 0 1 3

W Szynwałdzie przebudowano 
budynek przedszkola. W miejscu 
dotychczasowej kuchni powstała 
sala dzienna, a na parterze powsta-
ła nowa kuchnia.

W ramach robót remontowych 
wykonano prace ogólnobudowlane 
na parterze i I piętrze, w tym m.in. 
wymieniono drzwi wewnętrzne 
p.poż., wykonano prace związane 
z instalacją wodno-kanalizacyjną. 
Modernizacja objęła także instalacje 
elektryczną i gazową, zamontowa-
no windę towarową do przewożenia 
posiłków i naczyń pomiędzy piętra-
mi. Ponadto kuchnie wyposażono 
w niezbędne urządzenia.

Łączne koszty wykonanych prac 
to 270 tys. zł.

Gmina Skrzyszów w budowie

Cieplej  
w szkole
770 tysięcy złotych kosztowało 
wykonanie termomodernizacji 
wraz z przebudową kotłowni 
gazowej w budynku Zespo-
łu Szkoły Podstawowej Nr 1 
i Gimnazjum w Pogórskiej Woli. 

Na to zadanie samorząd pozy-
skał z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej prawie 272 tys. zł. 

Szynwałd 
będzie miał 
nowy obiekt 
kulturalny
Kolejne dofinansowanie w kwocie 
70 tys. zł. przekazał Urząd Marszał-
kowski w Krakowie na budowę 
biblioteki w Szynwałdzie. 

 Realizacja tej inwestycji rozpoczęła 
się we wrześniu 2012r. i podzielona 
została na trzy etapy. W pierwszym 
wykonane zostały prace ziemne 
i konstrukcja budynku. W drugim, który 
ma zakończyć się w listopadzie 2013 
r. przewidziane są roboty wewnątrz 
budynku. Trzeci to wyposażenie obiek-
tu i zagospodarowanie terenu. 

Zakończenie budowy planowane 
jest w czerwcu 2014 r. W budynku 
znajdować się będzie biblioteka 
publiczna, sala teatralna, pracownia 
multimedialna i kawiarenka interne-
towa. Inwestycja kosztuje prawie 
2 i pół miliona zł. Kwotą miliona 
złotych dofinansowało ją już Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

W Szynwałdzie 
przebudowano 
budynek przedszkola
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W Skrzyszowie przy drodze powia-
towej przybyła nowa ścieżka 
rowerowa. Wykonana jest z kostki 
brukowej i ma dwa metry szeroko-
ści. Wartość inwestycji to 216 tysię-
cy złotych. 

Cykliści wkrótce korzystać będą 
mogli z kolejnej ścieżki. Powstaje 
właśnie przy drodze powiatowej 
w Szynwałdzie. Łączny koszt prac 

to prawie 218 tys. zł. Dofinanso-
wanie ze Starostwa Powiatowe-
go w Tarnowie wyniosło prawie  
99 tys. zł. 

Wyremontowana 
remiza
W remizie strażackiej w Skrzy-
szowie wykonano prace remon-
towo-budowlane, elektryczne. 
Zamontowano też klimatyzację. 
Wszystko kosztowało ponad 46 
tysięcy złotych. 

Inwestycja zrealizowana została 
w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2013”, na którą uzyskano 
dofinansowanie w kwocie 23 tysią-
ce złotych.

Gmina Skrzyszów w budowie

Ponad milion złotych przekazało 
Ministerstwo Administracji i Cyfry-
zacji na odbudowę i moderniza-
cję dróg gminnych zniszczonych 
w wyniku powodzi. 

Dzięki temu wyremontowane 
będą następujące drogi: droga 
gminna Budzikówki w Łękawicy 

(dofinansowanie prawie 180 tys. zł), 
droga gminna od zajezdni Wielkie 
Pole do piaskowni w Pogórskiej Woli 
(173 tys. zł), na Smołkę (Borucha) 
w Łękawicy (196 tys. zł), Zalasowski 
Gościniec w Szynwałdzie (prawie 
290 tys. zł), Ośrodek Zdrowia Rampa 
w Skrzyszowie ( ponad 301 tys. zł). 

Środki na drogi zniszczone 
w wyniku powodzi

Bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów
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W okresie wakacyjnym została 
odremontowana sala gimnastycz-
na w ZSPiG w Skrzyszowie.

W zakres prac wchodziło: cykli-
nowanie parkietu na hali sportowej, 
małej sali gimnastycznej i stołów-
ce szkolnej, lakierowanie parkietu  
wraz z malowaniem boisk i linii, 
wymiana wszystkich listew przy-
podłogowych, szpachlowanie, 

gruntowanie,  impregnacja, malo-
wanie ścian.  Znaczny zakres prac 
wykonali skazani z Zakładu Karne-
go, dzięki czemu koszt inwestycji 
udało się obniżyć.  

W planach jest jeszcze: oczyszcze-
nie i ponowne pomalowanie całej 
powierzchni dachu na szkole i hali 
sportowej oraz wymiana płytek na 
wejściu do hali sportowej.

Poprawiono estetykę  
i bezpieczeństwo

Gmina Skrzyszów w budowie

Z roku na rok przybywa uczniów 
w Szkole Podstawowej w Łękawicy. 
W tym roku uczy się 134 uczniów 
w 7 oddziałach. W trosce o rozwój 
uczniów podjęto decyzję o budo-
wie obiektu sportowego. 

Aktualnie trwają prace związane 
z budową sali sportowej z zapleczem 
szatniowym, sanitarnym i dydak-
tycznym. Najtrudniejszy I etap prac 
ziemnych dobiega końca, natomiast 
cała inwestycja winna być zakończo-
na w 2015 r. Wykonawcą jest firma 
TOMAX z Zalasowej.

Z zajęć na sali będą mogli korzy-
stać również wszyscy chętni miesz-
kańcy Łękawicy.

Nabór wniosków
W związku z realizacją projektu pn. 
„Demontaż i bezpieczne składowa-
nie wyrobów zawierających azbest 
z obszaru województwa małopol-
skiego” w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy, 
Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza 
nabór wniosków o udzielenie dofi-
nansowania na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest w 2014 roku 
na terenie Gminy Skrzyszów. Wnio-
ski można składać do 15 grudnia 
2013 r. 

O dofinansowanie mogą się 
ubiegać osoby fizyczne. Refundacją 
objęte zostaną koszty związane z 
demontażem, odbiorem (załadun-
kiem, transportem, rozładunkiem) 
oraz deponowaniem odpadów 
zawierających azbest na składowi-
sku odpadów niebezpiecznych. 

Informacje na w/w temat można 
uzyskać u Koordynatora Projektu P. 
Jacka Krzywonos w Urzędzie Gminy 
Skrzyszów, pok. nr 5 oraz pod nume-
rem telefonu 14 632 63 82.

Fundusz  
sołecki 2014
We wrześniu 2013 roku odbywały 
się zebrania wiejskie w poszcze-
gólnych sołectwach. Głównym 
tematem zebrań było podjęcie 
uchwał odnośnie wykorzystania 
środków z funduszu sołeckiego na 
rok 2014. Kwota ta wynosi prawie 
24 000 zł. dla każdego sołectwa.
Środki te zostaną wykorzystane na:
• Sołectwo Skrzyszów – wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej „Na Armatysa” działka nr 
1547/2 w Skrzyszowie
• Sołectwo Ładna – wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej od „Starego Gościńca” do 
Taurusa” w Ładnej
• Sołectwo Szynwałd – wykonanie 
odwodnienia na drogach gminnych 
w Szynwałdzie
• Sołectwo Łękawica – zakup korytek, 
płyt ażurowych i innych wyrobów 
betonowych, które zostaną ułożone 
przy drogach gminnych w Łękawicy
• Sołectwo Pogórska Wola – wyko-
nanie odwodnienia przy drogach 
gminnych i zakup kruszywa na drogi 
gminne w Pogórskiej Woli.

Będzie nowa sala 
gimnastyczna w Łękawicy
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Będzie 
światłowód 
i szybszy 
internet 
W gminie Skrzyszów trwają prace, 
które poprawią funkcjonowanie 
sieci internetowej. Została właśnie 
podjęta decyzja o doprowadzeniu 
łącza światłowodowego do Skrzy-
szowa i połączenia z siecią światło-
wodową firmy ZETO SA w Tarnowie. 

Obecnie trwają wstępne prace 
projektowe. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy uzyskają dostęp do 
szybkiego Internetu. Jego jakość 
będzie taka jak w Tarnowie. Zakła-
damy, że do wiosny przyszłe-
go roku będzie gotowy projekt 
i wszystkie pozwolenia. W lecie 
2014 roku chcielibyśmy zamknąć 
temat wybudowania głównego 
traktu światłowodowego. Wtedy 
też rozpoczniemy doprowadza-
nie linków światłowodowych do 
klientów indywidualnych - infor-
muje Mirosław Kubisztal, dyrektor 
techniczny ZETO SA w Tarnowie. 
Obecnie mieszkańcy gminy Skrzy-
szów mogą korzystać z Internetu 

drogą radiową. - Rosnące wymaga-
nia klientów oraz ich ilość spowo-
dowały, że obecna infrastruktura 
nie zawsze zapewnia zadowalającą 
jakość. Żeby to zmienić, równole-
gle do działań związanych z budo-
wą linii światłowodowej, rozpoczę-
liśmy modernizację sieci radiowej. 
Montujemy w tej chwili, w głów-
nych punktach urządzenia pracu-
jące w nowych standardach, dające 
możliwości uzyskania wyższych 
przepływności. Zaowocuje to 
zwiększeniem szybkości dostępu, 
a co za tym idzie wzrostem zado-
wolenia z jakości usługi dostępu 
do Internetu – dodaje dyrektor 
Kubisztal.

Wójt  
z brązowym 
medalem

Otwarcie „Orlika” i placu zabaw 
„Nivea” w Pogórskiej Woli

15 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior odebrał odznaczenie 
nadane przez Ministra Obrony Narodowej 
– brązowy medal za Zasługi dla Obronności 
Kraju. 

Jego wręczenie odbyło się podczas uroczy-
stości z okazji Wojska Polskiego w Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień w Tarnowie. Uczest-
niczyli w nim m. in. przedstawiciele władz 
samorządowych.

Baza sportowo – rekreacyjna gminy 
Skrzyszów powiększyła się o nowe 
obiekty ORLIKA oraz plac zabaw 
NIVEA, oddane do użytku w Pogór-
skiej Woli 2 czerwca 2013 roku.

Z tej okazji odbył się turniej piłkarski. 
Najlepsza w nim okazała się Pogoria 
Pogórska Wola. W zmaganiach star-
towały również drużyny księży, straża-
ków OSP Pogórska Wola i dwie drużyny 
rodziców. W trakcie imprezy podsumo-
wano także rozgrywki „O Puchar Wójta 
Gminy”. Sporo emocji dostarczył mecz 
siatkarski pomiędzy absolwentami 
gimnazjum, nauczycielami i rodzica-
mi. Imprezę zakończył koncert zespołu 
Something More Serious. 
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W czerwcu w gminie Skrzyszów 
zakończyła się realizacja projektu 
„Szlifiernia Tenisowych Diamen-
tów”. Projekt realizowany był od 
września 2012 r. do czerwca 2013 
r. przez Gminę Skrzyszów wraz 
z Ludowo - Uczniowskim Klubem 
Sportowym „Skrzyszów”. 

W ramach projektu w zajęciach 
z tenisa stołowego uczestniczyło 
30 osób z terenu gminy Skrzyszów. 
Zakupiono im sprzęt, najaktywniejsi 
otrzymali również stroje. Podsumo-
waniem projektu był turniej. Wzię-
ło w nim udział 101 uczestników 

z Małopolski. Startowali w czterech 
kategoriach wiekowych. Zwycięzcy 
otrzymali puchary i nagrody. Wartość 
projektu wyniosła 30 tysięcy złotych, 
dofinansowany został w wysokości 
ponad 24 tys. złotych.

W kwietniu zakończyła się realiza-
cja projektu Szlifiernia Muzycznych 
Talentów. W jego ramach odbywały się 
zajęcia indywidualne i warsztaty nauki 
gry na instrumentach i nauki śpiewu. 
Projekt był realizowany od sierpnia 
2012r. do kwietnia 2013r. Uczestniczyło 
w nim 25 dzieci i młodzieży w wieku 
8-18 lat. W ramach projektu prowa-
dzone były indywidualne zajęcia nauki 
gry na instrumentach (gitarze, skrzyp-
cach, keyboardzie) oraz nauki śpiewu. 
W drugim etapie odbyły się warsztaty 
muzyczne oraz próby zespołu. Projekt 
zakończył koncert muzyki sakralnej, 
który odbył się 14 kwietnia br. w Koście-
le Parafialnym w Skrzyszowie.

Łączny koszt projektu to ponad  
35 tys. zł z czego 24,4 tys. zł to środki 
jakie zostały pozyskane z PROW oś 
IV LEADER.

Na sportowej mapie gminy 
Skrzyszów przybyło kolejne 
boisko. Od maja już oficjalnie 
korzystają z niego piłkarze 
B-klasowej Łękawicy. Obiekt 
oddano dzięki zaangażowaniu 
prezesa klubu Ryszarda Burasa.

Podczas zorganizowanej 
z tej okazji imprezy, klub otrzy-
mał od wójta gminy Skrzyszów 
komplet strojów. Tarnowski 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
przekazał trzy piłki. Ponadto 
Jerzy Bąk, przewodniczący RP LZS 
w Tarnowie, uhonorował osoby 
najbardziej zasłużone w założe-

nie Klubu Sportowego „Łękawica” 
odznakami, pucharem oraz innymi 
nagrodami rzeczowymi. 

Drodzy 
mieszkańcy
Zwracamy się do Was z apelem 
o ochronę środowiska natural-
nego i dbałość o otaczającą nas 
przyrodę, która niestety ciągle 
jest dewastowana i zanieczysz-
czana przez pojawiające się 
w lasach i w przydrożnych rowach 
śmieci. 

Prosimy o przekazywanie 
odpadów firmie MPGK, która 
w naszej gminie je odbiera i zago-
spodarowuje.

Przeprowadzona w gminie 
akcja zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, świadczy 
o coraz większym zaangażo-
waniu, świadomości i dbałości 
mieszkańców o otaczające nas 
środowisko. Podczas zbiórki 
odebrano 54 tony odpadów 
wielkogabarytowych, w tym 
ponad 5 ton zużytego sprzętu 
RTV i AGD i ponad 7 ton opon. 
Wiosną przyszłego roku akcja 
będzie powtórzona i wszyst-
kie odpady wielkogabarytowe 
zostaną odebrane. 

Jesteśmy integralną częścią 
przyrody więc dbajmy o nią, aby 
nic jej nie zagrażało i nie zakłó-
cało jej porządku.

Gmina 
Skrzyszów 
wspiera 
uczniów 
149 uczniów zamieszkałych na 
terenie naszej gminy otrzymało 
w czerwcu stypendia szkolne na 
rok szkolny 2012/2013. Łącznie 
wypłacono prawie 50 000 zł. 
Środki te pochodziły częścio-
wo z dotacji celowej budżetu 
państwa, a częściowo z budżetu 
gminy.

Ponadto z Lokalnego Progra-
mu Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży zosta-
ły wypłacone stypendia w kwocie 
prawie 25 000 zł. Stypendia 
zostały przekazane 86 uczniom 
szkół podstawowych oraz 46 
gimnazjalistom.

W Łękawicy oddano  
do użytku boisko piłkarskie

Inwestycje w talenty
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Opóźnienie 
zmian Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego
Opóźnia się uchwalenie Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego w gminie Skrzyszów. 
Przyczyny jednak nie leżą po stro-
nie Urzędu Gminy Skrzyszów. 

Prace związane ze zmianą Miej-
scowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego rozpoczęły się 
w styczniu 2012 r. Miały zakończyć 
się w kwietniu 2013 r. Tak się nie 
stało. – Pierwsze opóźnienie prac, 
spowodowane było brakiem uprosz-
czonego planu urządzenia lasów. 
Plan taki, dla lasów prywatnych, 
powinien być sporządzany przez 
Starostwo Powiatowe co dziesięć lat. 
Ostatnie takie opracowanie sporzą-
dzone zostało ponad 10 lat temu 
i nie mogło być wykorzystane do 
prac projektowych.

Dlatego urząd gminy na własny 
koszt zlecił wykonanie opisu wartości 
lasu. Prace projektowe zakończą się 
przypuszczalnie na przełomie grudnia 
i stycznia. 

Kłopotów z uchwaleniem MPZP jest 
więcej – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nie wyraził zgody na wyłączenie 
z produkcji rolnej terenów położo-
nych w miejscowościach Skrzyszów 
i Łękawica, o łącznej powierzchni ok. 
20 ha. Obecnie projekt planu jest 
jeszcze opiniowany przez instytucje, 
a następnie na przełomie październi-
ka i listopada zostanie wyłożony do 
wglądu publicznego.

Drugie miejsce i trzy 
tysiące złotych otrzy-
mała gmina Skrzyszów 
za udział w konkursie 
„ Małopolskie Wektory 
Współpracy”. 

Nagroda przyzna-
wana jest za promo-
wanie współpracy 
samorządu teryto-
rialnego z organiza-
cjami pozarządowy-
mi. Nagroda została 
przekazana podczas 
Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów 
Małopolski

Docenili współpracę

Zakończenie projektu „Mały 
Uniwersytet Skrzyszowski”

Gmina Skrzyszów należy do czołów-
ki gmin realizujących projekty 
edukacyjne. W czerwcu br. zakoń-
czył się realizowany od września 
2012r. projekt pn. : „Mały Uniwersy-
tet Skrzyszowski”. 

Projekt otrzymał dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, poddziałanie 9.1.2 skierowa-
ne na wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Wysokość wsparcia , jakie otrzymał 
projekt wyniosła prawie 218 tys. zł.

Adresatem projektu byli uczniowie 
klas I – III wszystkich szkół podsta-
wowych z terenu gminy Skrzyszów. 
Łącznie w projekcie uczestniczyło 319 
dzieci, które otrzymały następujące 
formy wsparcia : 
-  logopedyczne

-  pomoc w sytuacji specy-
ficznych trudności w czyta-
niu i pisaniu, z zagroże-
niem dysleksją 

-  pomoc w trudnościach 
w przyswajaniu wiedzy 
z matematyki

-  zajęcia z gimnastyki korek-
cyjnej

W ramach zajęć rozwi-
jających zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdol-
nionych, projekt obejmował 
zajęcia :
-  informatyczno – przyrod-

nicze
-  z języka angielskiego
-  plastyczne
-  muzyczno – taneczne
-  informatyczne

Zostały zakupione również tablice 
interaktywne, materiały plastyczne, 
podręczniki do języka angielskiego 
dla nauczycieli oraz oprogramowania 
logopedyczne. Na zakończenie zorga-
nizowano wycieczki edukacyjne dla 
najaktywniejszych w ramach uzupeł-
nienia zajęć.

W trakcie podsumowania projek-
tu, świeżo mianowany rektor Marcin 
Kiwior wręczył wszystkim zasłużonym 
studentom Małego Uniwersytetu 
Skrzyszowskiego pamiątkowe dyplo-
my, a każda szkoła, która brała udział 
w projekcie zaprezentowała swoje 
osiągnięcia w formie występów oraz 
wernisażu prac plastycznych.
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W tym roku Jubileusz 35 – 
lecia działalności obchodzili  
pszczelarze z gminy  Skrzy-
szów. Z tej okazji  spotkali się 
na okolicznościowych uroczy-
stościach, które odbyły się na 
Orliku w Skrzyszowie. Warto 
podkreślić, że koszt imprezy 
został pokryty ze środków 
UE (PROW). Podczas impre-
zy goście mogli zapoznać 
się z historią Koła Pszczela-
rzy w Skrzyszowie, wręczo-
ne zostały odznaczenia 
dla zasłużonych działaczy. 
Wśród nagrodzonych był 
również Wójt Gminy Skrzy-
szów Marcin Kiwior, któremu 
przyznano medal im. ks. dr 
Jana Dzierżona. To drugie co 
do ważności wyróżnienie, 
przyznawane osobom zasłu-
żonym dla pszczelarstwa. 

W trakcie imprezy nie zabra-
kło występów artystycznych, 
prezentowane były wyroby 
z produktów pszczelich, które 
cieszyły się sporą popular-
nością. Zdaniem prezesa Koła 
Pszczelarzy Gminy Skrzyszów 
Mieczysława Smagacza, orga-
nizacja jest w dobrej sytuacji. – Chwali-
my sobie współpracę z władzami gminy. 
Wójt  interesuje się naszymi sprawami. 
Dzięki jego staraniom spotykamy się 
w siedzibie Urzędu Gminy. Ponadto 
promuje nasze produkty, co dla nas 
nie jest bez znaczenia – mówi prezes. 
W jubileuszowym roku  działalności 
skrzyszowscy pszczelarze mają się 
czym pochwalić. – Czasami słychać, 
że jest coraz mniej pszczół. W naszej 

gminie sytuacja pod tym względem nie 
jest zła. Wprawdzie pszczół nie ma tak 
dużo jak kiedyś, ale z naszego stanu 
posiadania możemy być zadowoleni – 
informuje Mieczysław Smagacz. 

Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie liczy 
obecnie 38 osób z pięciu sołectw gminy. 
– Zainteresowanie naszą działalnością 
jest coraz większe. Gdy przed dwoma 
kadencjami zostałem przewodniczącym 
koła było nas siedemnastu. Teraz pod 

tym względem jest lepiej, a wciąż słyszę, 
że są kolejni chętni żeby do nas dołą-
czyć – dodaje Smagacz. Obchodzący 
jubileusz pszczelarze zachęcają przede 
wszystkim do korzystania z miodu pod 
każdą postacią. – O jego zdrowotnych 
zaletach nie trzeba mówić – przekonu-
ją. Pszczelarze zapraszają również na 
swoje spotkania. Odbywają się one 
w każdą drugą niedzielę miesiąca 
w siedzibie Urzędu Gminy.

Uroczyste Obchody 
35-lecia działalności Koła 
Pszczelarzy w Skrzyszowie

Więcej zajęć 
z logopedami
Wśród  współczesnych  problemów  
pedagogicznych  sygnalizowa-
nych przez  nauczycieli i rodziców 
są problemy związane z  prawid-
łową wymową dzieci. Oczywi-
ście przyczyn tego stanu rzeczy 

można wymieniać wiele. Ważne 
jest jednak, aby podejmować 
działania zapobiegawcze. Znawcy 
problemu zwracają uwagę prze-
de wszystkim na  częste rozmowy 
rodziców z dzieckiem, ćwiczenia 
czytania podczas zajęć szkolnych, 
organizowanie licznych konkursów 
czytelniczych, przyzwyczajanie 
dzieci do kontaktu z książką. Wraz 

z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego w szkołach i przedszkolach 
gminy Skrzyszów przewidziano 
więcej godzin pracy dla logope-
dów. Teraz w placówkach oświato-
wych zaplanowano dla nich łącz-
nie o sześćdziesiąt godzin więcej 
niż dotychczas. Czas ten zosta-
nie wykorzystany na konsultacje 
z dziećmi z zaburzeniami mowy.
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Halina Mondel sołtys wsi Skrzyszów 
i Stanisław Starostka sołtys wsi Łęka-
wica zajęli IV miejsce w konkursie 
na „Najlepszego Sołtysa Wojewódz-
twa Małopolskiego 2012” ogłoszo-
nym przez Małopolskie Stowarzy-

szenie Sołtysów pod patronatem 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego. Tak wysoka lokata świad-
czy o społecznym zaangażowaniu 
i dużej aktywności sołtysów z naszej 
gminy. 

Kolejne unijne 
pieniądze 
trafią do gminy 
Skrzyszów!
Dzięki staraniom gminy Skrzy-
szów i działających na jej terenie 
stowarzyszeń, za pośrednictwem 
Zielonego Pierścienia Tarno-
wa pozyskano ponad 100 000 
złotych. 

W trwającym na przełomie 
kwietnia i maja naborze o przyzna-
nie pomocy na zadania z zakresu 
„Małe projekty” w ramach działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 -2013 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, zostało złożonych 59 
wniosków z 6 gmin członkowskich 
na łączną kwotę 1 570 000,00 zł.  
Dofinansowanie uzyskało 19, 
w tym 4 wnioski z terenu naszej 
gminy. 

Pieniądze trafią do Klubu 
Kobiet Kreatywnych GRACJA, 
Pogórskiego Związku Pszczela-
rzy w Tarnowie Koło Pszczelarzy 
w Skrzyszowie, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gminy Skrzyszów oraz 
do Gminy Skrzyszów. 

Dzięki pozyskanym dofinanso-
waniom zostaną zorganizowane 
m.in. zajęcia z aerobiku w ramach 
projektu „W lżejszym ciele zdro-
wia wiele – kontynuacja zajęć 
z zakresu aerobiku oraz wykłady 
dietetyka dla kobiet” realizowa-
nego przez KKK GRACJA, zaję-
cia nauki gry na instrumentach 
i nauki tańca w ramach projektu 
„Muzyka i taniec ludowy wczoraj 
i dziś- organizacja zajęć indywi-
dualnych, warsztatów nauki gry 
na instrumentach i nauki śpiewu 
oraz nauki tańca ludowego” reali-
zowanego przez Gminę Skrzy-
szów. Natomiast Stowarzysze-
nie Przyjaciół Gminy realizować 
będzie projekt „Zachować od 
zapomnienia z wierszami oraz 
wspomnieniami syberyjskimi 
Elżbiety Stepskiej – Kot – wyda-
nie audiobooka”. 

Pogórski Związek Pszczela-
rzy w Tarnowie Koło Pszczelarzy 
w Skrzyszowie zorganizował nato-
miast 35- lecie działalności Koła.

Sołtysi Skrzyszowa i Łękawicy  
na IV miejscu w Małopolsce

Przejawem troski o szeroko pojętą 
edukację obywatelską w zakresie 
pomocy dzieciom było przystąpie-
nie w okresie wakacji  przez  Szko-
łę Podstawową w Łękawicy do VIII 
edycji Programu Grantowego Dano-
ne „Masz pomysł ? Podziel się posił-
kiem”. 

W bieżącym roku projekt  nosił 
nazwę  „Dobry jak chleb” i był reali-
zowany przez Polską Fundację Pomo-
cy Dzieciom „MACIUŚ”. Założeniem 
projektu było wyeliminowanie prob-
lemu niedożywienia dzieci a także  
promowanie edukacji  prozdrowotnej 
oraz prawidłowego odżywiania. Projekt 
zakładał również propagowanie aktyw-
ności fizycznej wśród  uczniów. Dyrek-
cja oraz pracownicy szkoły zorganizo-

wali półkolonię, w której uczestniczyło 
35 uczniów z klas I – IV w okresie dwóch 
tygodni. 

Dzieci spędzały czas na świeżym 
powietrzu, aktywnie, bezpiecznie 
pod opieką  wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej. Rodzice w tym czasie 
wykonywali obowiązki domowe oraz 
prace rolnicze  spokojni, że dzieci 
są  bezpieczne, mają zapewniony 
posiłek, ruch i zabawę na świeżym 
powietrzu. 

Dyrektor szkoły mgr Urszula Muchar-
ska – Ramza na zakończenie półkolo-
nii stwierdziła, że należy promować 
Fundację „Maciuś”. Rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji materialnej 
projekty Fundacji pomagają rozwiązać 
szereg problemów. 

Półkolonie w Łękawicy 
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Tarnowskie Wodociągi

Pan Artur Kopeć
Członek Zarządu 
Grupa Azoty S.A

Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie

Oddział Tarnów

PH ELZA
Marcin Szufnara

GREINPLAST BIS Sp. z o.o 

Sklep GROSZEK
Paweł Mróz

Firma Handlowo Usługowa 
Elżbieta Onik

Firma Usługowo - 
Handlowo - Produkcyjna

INSTALATOR
Stanisław Mucha

Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjno Budowlane

ŁAD-BUD
Edward Chrupek

Firma Usługowo - 
Handlowa MAT -MAT

Krzysztof Mącior

Firma Produkcyjno - 
Handlowo - Usługowa

MEGI
Dariusz Szymczak

Miejskie  
Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego 

TAURUS Sp. z o.o

MAL - ZBYT
Marcin Szczęch
Spółka jawna

Przedsiębiorstwo 
Handlowo - Usługowe

WAMEX Sp. z o.o

Huta Szkła Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak

•  Paweł Wolak - Zakład 
Ślusarski Wolak 

•  TOMAX -Kompleksowa 
Obsługa Inwestycji 
Budowlanych Tomasz Madeja

•  F.B.H. Pietras Andrzej
•  Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe MARTIN,  
Marcin Kawa

•  Firma Transportowo Handlowa 
Kazimierz Świdziński

•  Firma Handlowo - Produkcyjna 
BARBARA Sp. z o.o

•  Jan Buras Usługi Transportowe 
Skrzyszów

•  Firma Handlowo - Usługowa 
NOWAK - TRANSPORT 
Tomasz Nowak

•  SCRAP - METAL Bronisław 
Rybak, Jarosław Robak

•  Sprzęt ogrodniczy
Piotr Hanzel, Witold Sysło

•  Zakład stolarski 
Dominik Garlicki

•  Zakład Usługowo 
Produkcyjno Handlowy 
Krzysztof Głuszak

•  Zakład Handlowo Usługowy 
RENIMAR Marek Kolawa

•  MĄDELTRANS Jerzy Mądel 
Usługi Transportowe

•  Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Maria i Krzysztof Kowalscy

•  Zakład Piekarsko Cukierniczy 
Jan Starostka

•  Sklep GALUX Aneta i Krzysztof 
Galus

•  Firma Usługowo - Handlowa 
KUBUŚ Zdzisław Januś

•  Firma Handlowo - Usługowa 
TOP - GUM Roman Buczek

•  Firma Usługowo Handlowa 
INSPLAST Grażyna Łabędź

•  Huta Szkła ŁADNA 
Janusz Fistek

•  EKO - CONSULTING 
Elżbieta Klimowicz

•  Firma Handlowo - Usługowa 
BKR Krzysztof Wójcik

•  Wytwórnia Mas Bitumicznych 
Skrzyszów Sp. z o.o.

•  DROGOWIEC Biuro projektów
Miłosz Klimowski

•  Ferma drobiu w Ładnej
Barbara Podstawska

• Michał Mucha Biuro Geodezji
•  Zakład kamieniarski

Stanisław Mącior
•  KAMBUD Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo 
Handlowe Stanisław Kamysz

• AUTO - KOMIS Tomasz Kukla
• ELMONT Krzysztof Pawłowicz
• DIESEL - SERVICE Ryszard Kuczun
• Pan Jacek Baran
•  Mechanika Pojazdowa

Julian Kloch
•  Pani Elżbieta Dziurawiec

Sklep w Ładnej

W tym roku XVIII Dożynki Gminy 
Skrzyszów odbyły się w Ładnej 
18 sierpnia. Obchody rozpoczęła 
uroczysta Msza św., pod przewod-
nictwem ks. prałata prof. Stanisława 
Sojki. Koncelebrę sprawowali także 
ks. proboszcz Wiesław Gomółka 
z Ładnej, ks. dziekan Jerzy Borczew-
ski z Pogórskiej Woli, ks. proboszcz 
Józef Nita z Łękawicy. Po Mszy św. 
korowód dożynkowy wraz z pocz-
tami sztandarowym przemaszero-
wał na plac za remizą OSP.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. parlamentarzyści Urszula 
Augustyn i Michał Wojtkiewicz, 
Wicemarszałek  Województwa Mało-
polskiego Roman Ciepiela, Siostry 
Służebniczki z Szynwałdu, Siostry 
Zakonne z Domu Pomocy Społecz-
nej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
oraz Środowiskowego Domu Samo-
pomocy im. św. Kingi, a także radni 
z gminy Skrzyszów, delegacje  placó-

wek oświatowych, 
strażacy OSP oraz 
mieszkańcy.

Starostami doży-
nek w tym roku 
byli  Janina Boruch 
i Janusz Kapust-
ka. Po prezentacji 
wieńców dożynko-
wych, tradycyjnie 
jak co roku odbył 
się konkurs wień-
ca dożynkowe-
go. Jury oceniało  
formę i wykonanie 
wieńca. Zwracało 
również uwagę na 
związek z tradycją i estetykę wykona-
nia. Bardzo ważna była prezentacja 
wieńca na scenie.

1 miejsce zajęło sołectwo Skrzyszów
2 miejsce sołectwa Ładna i Pogórska 

Wola,
3 miejsce sołectwa Łękawica i Szyn-

wałd.

Dużą popularnością  cieszyła się 
aukcja lokalnych wyrobów przygoto-
wanych przez każde sołectwo  takich 
jak np. kopa jaj czy słodki makowiec.  
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
także  koncert grupy „TURNIOKI”.

Dożynki zakończyła zabawa 
taneczna.

Sponsorzy Dożynek

Dożynki Gminne 2013 w Ładnej

Podziękowanie
Tą drogą, w imieniu własnym, 

samorządu, a także mieszkańców 
Gminy składam podziękowanie wszyst-
kim sponsorom za wkład finansowy 
i rzeczowy, bezinteresowną  pracę 

społeczną  wykonywaną przez Państwa  
na rzecz przygotowania dożynek gmin-
nych. 

Państwa  postawa świadczy o auten-
tycznym  przywiązaniu do tradycyj-
nego obrzędu Święta Plonów a także 
przypomina całej wspólnocie mieszkań-

ców Gminy o szlachetnym etosie pracy 
społecznej.

Życzę Państwu zdrowia, niesłabną-
cej motywacji do dalszych działań na 
rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.  
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Wkrótce oddamy do 
rąk czytelników kolej-
ne wydawnictwo Gmin-
nego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszo-
wie pt. „Gmina Skrzy-
szów i jej krajobraz 
w świetle nazw tereno-
wych”. Jego autorką jest 
Magdalena Madeja,od 
najmłodszych lat zwią-
zana z gminą Skrzyszów, 
a konkretnie z Szynwał-
dem, absolwentka filolo-
gii polskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Tarnowie. 

Nowe wydawnictwo 
jest efektem długoletnich 
zainteresowań i badań, dotyczących 
etymologii nazw wsi, przysiółków, pól, 
wzniesień, pomników przyrody i cieków 
wodnych na terenie ziemi skrzyszow-
skiej. Jest to pierwsza tego typu praca 
związana z tym obszarem, dlatego 
tym bardziej godna polecenia i pozna-
nia. Autorka, z konsekwencją i logiką 
naukowca-etymologa, prowadzi czytel-

nika po znanych i nieznanych nazwach, 
wyjaśniając mu ich historyczną i ludową 
proweniencję.

Tropiąc funkcjonujące w społeczeń-
stwie nazewnictwo, autorka dotarła do 
najodleglejszych miejsc naszej gminy, 
a swoje obserwacje oraz lekturę obszer-
nej literatury przedmiotu wsparła liczny-
mi wywiadami z mieszkańcami okolicz-

nych wsi. Całość wzboga-
cona została fotografiami 
pochodzącymi ze zbiorów 
autorki oraz dostępnych 
jej źródeł. 

W książce tej rdzenni 
mieszkańcy gminy odnaj-
dą dobrze znane i na co 
dzień używane nazewni-
ctwo. Natomiast osoby 
od niedawna związane 
z ziemią skrzyszowską 
docenią niezwykle precy-
zyjne i obrazowa opisy 
miejsc i obiektów, pozna-
jąc ich lokalne nazwy i ich 
wyjaśnienia. Wgłębiając 
się w treść  tego „przewod-
nika” czytelnik dostrzeże 

również ogromne bogactwo i wielobar-
wność języka oraz niebywałą trafność 
skojarzeń i pomysłowość w doborze 
znaczeń. Pozostaje nam tylko serdecz-
nie zachęcić do lektury tej niezwykle 
ciekawej pracy, w której znane i bliskie 
sercu miejsca i nazwy nabierają głęb-
szego, historycznego znaczenia.

Małgorzata Chwistek

Zapraszamy do lektury

26 sierpnia br., wzruszający jubile-
usz przeżywała Pani Eufemia Smalec 
z Ładnej, która   obchodziła setne 
urodziny. Swój jubileusz świętowała 
w gronie rodziny. 

Z gratulacjami i życzeniami jubi-
latkę odwiedzili: Marcin Kiwior – Wójt 
Gminy Skrzyszów, przedstawiciel 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Tarnowie oraz Stanisław Barnaś 
sołtys wsi Ładna. Podczas uroczysto-
ści odczytano i przekazano także list 
gratulacyjny od Premiera Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Wojewody Małopol-
skiego

To pierwszy tak zacny jubileusz 
w naszej gminie w tym roku.

Mimo sędziwego wieku jubilatka 
cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą 
ducha. Pani Eufemii życzymy 200 lat 
w zdrowiu!

Setne 
urodziny 
mieszkanki 
Ładnej
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Pod oryginalną nazwą, 16 czerw-
ca odbył się XVI Festyn Rodzin-
ny w Skrzyszowie. Był to „Festyn 
Rodzinny Wszystkich Dobrze Nasta-
wionych”. Nazwę zaproponowało 
Radio RDN MAŁOPOLSKA, które 
sprawowało patronat nad imprezą 
i wspólnie z  Parafią św.Stanisława 
BM w Skrzyszowie, Gminnym 
Centrum Kultury i Bibliotek oraz 
Akcją Katolicką prowadziło całość 
programu Festynu. Atrakcji nie 
brakowało, zarówno rozrywkowych 
jak i muzycznych i kulinarnych, tak 
dla dzieci jak i dorosłych.

Można było posłuchać muzyki 
reggae w wykonaniu zespołu Maleo 

Reggae Rockers, zespołu Small Cafe, 
wziąć udział w loterii fantowej, a także 
spróbować swoich sił w turnieju 
szachowym o Puchar Proboszcza. 
Podczas uroczystości zaprezentowały 
się również: grupa taneczna „Balans”, 
zespól SZASE,  Scholka Parafialna 
„Promienie Pana”, zespół Świerczko-
wiacy. 

Całość imprezy zakończyło losowa-
nie loterii fantowej i zabawa tanecz-
na z zespołem muzycznym „VENUS”. 
Podczas Festynu Rodzinnego Wszyst-
kich Dobrze Nastawionych można było 
również poznać dziennikarzy Radia 
RDN Małopolska, a także zapisać się 
do Klubu Dobrze Nastawionych. 

W ostatnią niedzielę 
czerwca odbył się festyn 
integracyjny z udziałem 
dzieci niepełnosprawnych 
z terenu gminy Skrzyszów 
oraz z dwóch ośrodków 
z Tarnowa prowadzonych 
przez Siostry Zakonne – 
Domu Pomocy Społecz-
nej Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia oraz Środo-
wiskowego Domu Samo-
pomocy im. św. Kingi. 
Festyn odbył się w Szkole 
Podstawowej w Ładnej. 

Dla uczestników festy-
nu przygotowano atrakcje. 
Wśród nich m.in. występy 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ładnej, 
zespołu tanecznego SZASE, grupy 
Piotra Czarnieckiego, teatru „MAŁGO” 
z Częstochowy, mecz piłkarski sióstr 
ze Strażakami OSP Ładna. W meczu 
tym niepokonane okazały się siostry 
zakonne, które wygrały 3 : 1. Podczas 
festynu odbywały się liczne zabawy, 

przy akompaniamencie muzycznym 
Krzysztofa Judasza. Sponsorami festy-
nu byli: Stanisław Jarosz - TAURUS, 
Elżbieta Dziurawiec, Elżbieta i Kazi-
mierz Świdzińscy Hit-Pol Skrzyszów, 
Jan Starostka, Paweł Mróz, Elżbieta 
Onik Hit – Pol Łękawica, Jan Świątek 
z Pogórskiej Woli.

‚Dla najdroższych Mam’ - program 
artystyczny w wykonaniu dzieci z 
oddziałów przedszkolnych z okazji 
Dnia Matki.

Wręczenie certyfikatów uczestni-
ctwa w programie ‚Jestem mały, 
wiem więcej’ uczniom klas III szkoły 
podstawowej przez p. Józefa Mazu-
ra, Gminnego Komendanta OSP.

‚Uśmiechy wdzięczności do nieba.’

Zespół ‚Aplauz’ i Kinga Niemiec, 
laureatki tegorocznego Konkursu 
Piosenki Religijnej w Ryglicach.

Rozpoczęcie festynu przez Dyrekcję 
Szkoły - p. Stanisławę Siemek i p. 
Beatę Mazur.

26 maja a placu przy Zespole Szko-
ły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie odbył się XI Szkolny 
Festyn Rodzinny

Festyn integracyjny

XIV Festyn Rodzinny 
w Skrzyszowie

Szkolny Festyn 
Rodzinny
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W nagrodę do Brukseli 

Aerobik
Poniedziałek 18.30 – 19.30, Środa 19.00 – 20.00

Grupa taneczna SZASE
Wtorek i Czwartek 16.30 – 18.30

Kung Fu
Wtorek 18.30 – 20.00, Czwartek 19.00 – 20.30

Harmonogram zajęć organizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury  

i Bibliotek w Skrzyszowie

„Rozwój Gminy Skrzyszów 
z  wykorzystaniem środ-
ków unijnych” - tak nazy-
wał się konkurs, w którym 
wzięli udział ucznio-
wie z gminy Skrzyszów.  
Zmagania konkursowe 
przebiegały dwuetapowo. 

W pierwszej części 
uczniowie mieli przygoto-
wać prezentację multime-
dialną ukazującą rozwój 
naszej gminy z wykorzy-
staniem środków unijnych, 
w drugiej rozwiązywali test 
z zakresu wiadomości o Unii 
Europejskiej. W zmaganiach 

konkursowych uczestni-
czyło 20 gimnazjalistów. 
Wszyscy wykazali się krea-
tywnością przy tworzeniu 

prezentacji multimedial-
nych. 

Zwycięzcami w zmaga-
niach konkursowych zosta-

ło troje uczniów: Agnieszka 
Zegar z ZSP1iG w Szynwał-
dzie, Dawid Smoter z ZSPiG 
w Pogórskiej Woli,  Maciej 
Kuta z ZSP1iG w Skrzyszo-
wie. Nagrodę dla zwycięzców 
ufundował Bogusław Sonik, 
a jest nią wyjazd do Parlamen-
tu Europejskiego do Brukseli.

Kolejne trzy uczenni-
ce uzyskały tytuły laurea-
tów: Aleksandra Chrupek 
z ZSP1iG w  Skrzyszowie, 
Katarzyna Niziołek z ZSP1iG 
w Skrzyszowie,  Magdalena 
Kopacz z ZSP1iG w Skrzyszo-
wie. Nagrody dla nich ufun-
dowali  Urszula Augustyn 
– wyjazd na wycieczkę do 
Warszawy i  Roman Ciepiela 
– odtwarzacze MP3.

4 kwietnia 2013 roku 
zorganizowany został 
w ZSPiG w Skrzyszowie 
Dzień Otwarty dla przed-
szkolaków. Uczestniczy-
ły w nim dzieci 5-letnie, 
6-letnie i 7-letnie, które 
w najbliższym czasie 
zamierzają podjąć naukę 
w klasie pierwszej. 

Dzieci,  nauczycieli , 
panią dyrektor mgr Alicję 
Karwat oraz rodziców powi-
tał  dyrektor mgr Robert 
Wadycki. Następnie dzieci 
uczestniczyły w zajęciach 
zorganizowanych przez 
nauczycieli edukacji wczes-
noszkolnej mgr Marię Janas, 
mgr Paulinę Obrzut, mgr 
Małgorzatę Mróz, nauczy-
ciela języka angielskie-
go mgr Beatę Stelmach, 
nauczyciela wychowania 
fizycznego mgr Ritę Pasiecz-

nik oraz nauczyciela prowa-
dzącego świetlicę szkolną 
mgr Małgorzatę Wiśnicką. 
Dzieci aktywnie uczestni-
czyły w zabawach dydak-
tycznych, plastycznych, 
interaktywnych, tanecz-
nych i ruchowych w trzech 
grupach. Zajęcia odbywały 
się w różnych pomieszcze-
niach m.in. w sali języko-
wej, gdzie dzieci korzysta-
ły z tablicy interaktywnej 
i słuchawek, w sali gimna-
stycznej, salach edukacji 
wczesnoszkolnej z tablicą 
interaktywną, w pracowni 
komputerowej oraz świet-
licy szkolnej. W celu uatrak-
cyjnienia  zajęć wykorzysta-
no szereg pomocy dydak-
tycznych. 

Dzieci wykazały  duże 
zainteresowanie i zadowo-
lenie z pobytu w szkole.

Dzień Otwarty  
dla przedszkolaków
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V Powiatowy Konkurs 
Przysłów Niemieckich 
14 czerwca w Zespole Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła 
II i Gimnazjum w Skrzyszowie odbył 
się V Powiatowy Konkurs Przysłów 
Niemieckich pod hasłem „SPRI-
CHWORT, WAHRWORT -  znam 100 
przysłów niemieckich”. 

Do udziału zgłosili się uczniowie 
gimnazjów w: Zakliczynie, Woli 
Rzędzińskiej,  Karwodrzy, Ryglicach, 
Gromniku, Tuchowie, Szynwałdzie, 
Pogórskiej Woli i Skrzyszowie, 
wyłonieni w eliminacjach szkol-
nych. Wszyscy uczestnicy  konkur-
su musieli wykazać się znajomością 
100 przysłów w języku niemieckim 
i polskim. Po powitaniu przybyłych 
przez dyrektora szkoły mgr Roberta 
Wadyckiego,  uczniowie przystąpili 
do rozwiązywania testu konkur-
sowego. Składał się on z ośmiu 
zadań różnego typu.  Po ocenieniu 
prac komisja w składzie:  Marzena 
Wojtal, Monika Szatko oraz Anna 
Czyż wyłoniła zwycięzców: I miejsce 
Joanna Jasiak - Skrzyszów, II miejsce  
Aleksandra Wrońska – Wola Rzędziń-
ska, Beata Słota - Ryglice, III miejsce 
Magdalena Kras – Gromnik, Wyróż-
nienie Agnieszka Zegar - Szynwałd

Nagrody dla laureatów i uczest-
ników ufundowane zostały przez 
Goethe – Institut w Krakowie.

Nauczyciele, którzy przygoto-
wywali swoich podopiecznych do 
konkursu, otrzymali podziękowa-
nia z rąk dyrektora szkoły. Uczniom 
oraz ich opiekunom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach w przy-
szłym roku szkolnym. 

Tytuł stanowi nazwę projektu ogło-
szonego przez PGNiG adresowa-
nego do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu powiatu tarnowskie-
go. Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Łękawicy, mgr Urszula Mucharska 
– Ramza napisała wniosek o grant, 
który rozpatrzono pozytywnie. 

W projekcie wzięły także udział 
Szkoła Podstawowa w Ładnej, szko-
ła nr 2 w Skrzyszowie oraz Szkoła 
w Tarnowcu. Projekt rozpoczął się 15 
stycznia 2013r., a zakończył 20 lipca. 
Celem projektu było kształtowanie 
umiejętności i postaw uczniów do 
naturalnej w młodym wieku aktyw-
ności dzieci, umożliwienie poznania 
świata w jego jedności i złożoności, 

wspomaganie samodziel-
ności uczenia się, inspirowa-
nia do wyrażania własnych 
myśli i przeżyć, rozbudzenie 
ich ciekawości poznawczej 
oraz motywacji do dalszej 
edukacji. Realizacja projek-
tu pozwoliła także na zinte-
growanie społeczności 
szkolnych poszczególnych 
placówek oświatowych 
biorących udział w przed-
sięwzięciu i na współpra-
cę między nauczycielami 
przedmiotów matematycz-
no – przyrodniczych i tech-

niczno – informatycznych.
W trakcie realizacji projektu ucznio-

wie przygotowywali gry, konkur-
sy, doświadczenia w laboratorium, 
prezentacje multimedialne w tym 
także dla zaproszonych gości. Zajęcia 
szkolne były uzupełniane o wycieczki 
edukacyjne. Uczniowie mieli możli-
wość wyjazdu do Ogrodu Doświadczeń 
Lema, do Muzeum Nafty w Bóbrce, 
a także do Muzeum Inżynierii Miej-
skiej w Krakowie i do Muzeum Rynku 
w Krakowie.

Projekt : „ Dlaczego, kto szuka nie 
błądzi – oczarowani nauką, zaczaro-
wani techniką” zrealizował założony 
cel – promował nauczanie przez dzia-
łanie praktyczne, łącząc je z wiedzą 
interdyscyplinarną.

W ZSPiG w Pogórskiej Woli zainau-
gurował swą działalność Szkolny 
Klub Historyczny im. Armii Krajowej, 
upowszechniający wiedzę opartą 
o najnowsze badania historyczne, 
dotyczącą losów Polaków w latach 
1939-1989, tradycji i dziedzictwa 
ideowego Armii Krajowej

Uczniowie wraz z nauczycielami od 
wielu miesięcy przygotowywali się do 
zainicjowania działalności klubu AK 
poprzez realizację projektów historycz-
nych, spotkań z kombatantami i uczest-
nictwo w wielu uroczystościach patrio-
tycznych w gminie i powiecie. Zwiedzili 
także w ostatnich miesiącach Muzeum 
AK w Krakowie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego w Warszawie, brali udział 
w ogólnopolskim Zlocie Niepodległoś-

ciowym w Łowczówku. Młodzież nawią-
zała także kontakt z Anną Cywińską, 
córką współinicjatora zakładania klubów 
AK Czesława Cywińskiego, pułkowni-
kiem Jerzym Pertkiewiczem i władzami 
powiatowego zarządu ŚZŻAK, na czele 
z jego prezesem, pułkownikiem Zdzisła-
wem Baszakiem, a także ze szkołami, 
w których takie kluby już działają.

Uroczysta inauguracja działalności 
klubu rozpoczęła się od spotkania przy 
pomniku pomordowanych w Pogórskiej 
Woli, gdzie złożono wiązanki kwiatów, 
zapalono znicze oraz minutą ciszy 
uczczono pamięć poległych.

Następnie goście udali się do szkoły. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrek-
tor Delegatury KO w Tarnowie Urszula 
Blicharz, pułkownik Zdzisław Baszak, 

pułkownik Jerzy Pertkiewicz, wice-
prezes Zarządu ŚZŻAK Ryszard Żądło, 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, 
przedstawiciele samorządu lokalnego, 
dyrektorzy szkół noszących imię Armii 
Krajowej, Ewa Witecka z XVI Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie i Stani-
sława Siemek z ZSPiG w Szynwałdzie, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy 
Skrzyszów oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców. Niezwykle ważnym gościem 
była także Magdalena Marusarz- 
Gądek, przyjaciel naszej szkoły, która 
wraz z córką, Magdaleną, pokonała wiele 
kilometrów, by w tym ważnym dla szkoły 
dniu być wraz ze społecznością szkolną.

Obecni na uroczystości mogli także 
obejrzeć wystawę poświęconą Armii 
Krajowej wypożyczoną przez pułkowni-
ka Baszaka i zaadaptowaną przez Marię 
Kwaśniak na potrzeby naszej szkoły.

Klub Historyczny w Pogórskiej Woli

Dlaczego, kto szuka nie 
błądzi - oczarowani nauką, 
zaczarowani techniką
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Rozpoczą się nowy rok szkolny 
2013/2014. To dobry czas na podsu-
mowanie roku ubiegłego, który dla 
szkoły w Szynwałdzie był rokiem 
bardzo dobrym. 

Ogromna liczba uczniów uczest-
niczyła w róznorakich konkursach, 
turniejach i olimpiadach zarówno 
na szczeblu gminnym, jak i powiato-
wym i wojewódzkim. Wielu z naszych 
uczniów zostało laureatami. 
W Zespole Szkoły Podstawowej 
Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie  
realizowane były również ogól-
nopolskie programy eduka-
cyjne, profilaktyczne, wycho-
wawcze, promujące zdrowy styl 
życia:

1)  „ Mały Uniwersytet 
Skrzyszowski”w klasach I – III 
szkoły podstawowej

2)  „Bezpieczna i przyjazna szko-
ła”

3)  „Szkoła bez przemocy” 
4)  „ Szkoła przyjazna dla sześcio-

latka”
5)  „ Bądź bezpieczny na drodze 

z Kubusiem Puchatkiem” w klasach 
I ab szkoły podstawowej

6)   „Szklanka mleka dla ucznia”,
7)  „Owoce i warzywa w szkole”
8)  Program edukacji muzycznej „ 

Muzyczne ABC”
9)  Program „ Jestem mały – wiem 

więcej” dla uczniów klas IIIab szko-
ły podstawowej / we współpracy 
z Państwową Strażą Pożarną, miej-
scową jednostką OSP, Urzędem 
Gminy Skrzyszów/

10)  „ Olimpiada Malucha” – program 
rozwijania sprawności fizycznej , 
rekreacji i zabawy w przedszko-
lu, oddziałach przedszkolnych, 
w klasach I – III szkoły podstawo-
wej

11)  „ Listy do Ziemi” program eduka-
cji ekologicznej w szkole podsta-
wowej

12)   „ Ratujemy i uczymy ratować” 
– program będący pokłosiem 
aktywnego udziału szkoły 
w WOŚP 2013

13)  VIZIRIADA
14)  Amos – Super Klej

efektywności Realizowane były także  
programy własne nauczycieli w celu 
podniesienia kształcenia. Były to:

-  „ DIAMENT – twórczo odkrywam 
świat” w klasie IIa SP /L.stec/

-  Kosmiczny Klub Matematyczny 
w IIIb SP / B.Wiech /

-  „ Ekstraklasa – Trening Umiejętno-
ści” w IIIb SP / B.Wiech /

-  „ Małopolska – Mała Ojczyzna” 
w ramach WOS w klasach IIIabG / 
A.Niemiec /

-  „ Poległym za Ojczyznę w latach 
1939 – 1945” – kontynuacja / 
A.Niemiec/

-  „ Ginące zawody” w ramach historii 
/ J.Krakowska/

-  „ Szynwałd na starych fotografiach” 
– kontynuacja /J.Krakowska/

-  „ Nauczanie w Szynwałdzie 
w okresie międzywojennym i II 
wojny światowej” – kontynuacja 
/J.Krakowska/

-  „ Projekt na logo programu zdro-
wotnego MĄDRE ZYWIENIE – 
ZDROWE POKOLENIE” /I. Poręba /

-  „ Moda lat 70 – tych”, „ Jak uzupełnić 
energię wiosną”, „ Świeta Wielkanoc-
ne – tradycje i zwyczaje w różnych 
krajach świata”, „ Poznajemy kuchnie 
krajów Europy”/ B.Stasior/

Wielu nauczycieli było pomysło-
dawcami i organizatorami konkur-
sów przedmiotowych o różnym 
zasięgu, aby poprzez uczniowską 
rywalizację motywować uczniów 
do nauki, do zdobywania wiedzy, 
do rozwijania swych zainteresowań 
i zdolności, do odkrywania swych 
mocnych stron. W roku szkolnym 
2012/2013 odbyły się:

-  „ Mój ulubiony wiersz” – klasowy 
konkurs recytatorski / M.Wójtowicz/

-  „ Lokomotywa” – konkurs plastycz-
ny „/M.Wójtowicz /

-  Konkurs „ Mistrz Matematyki” 
w klasach I – III SP / M.Chwistek, L.Stec/

-  Konkurs Ortograficzny „ Znamy 
i stosujemy zasady ortografii” / 
L.Hajduk/

-  Międzyszkolny Konkurs Chemiczny 
/ A.Korus/

-  Gminny Konkurs Literacko – Poety-
cki „ Bohaterowie II wojny światowej 
i ich czyny” – zwizany z uroczystoś-
cią Świeta Patrona Szkoły / A.Serek, 
Boż. Iwan, J.Szczęch, E.Curyło-

Tokarska/
-  Gminny Konkurs Multimedial-

ny „ AK – działalność bojowa” / 
I.Poręba/

-  Międzyszkolny Konkurs 
Gimnazjalny z Języka Angiel-
skiego sprawdzający znajo-
mość słownictwa „ Increa-
singVocabulary  - Improving 
English” / J.Stańczyk, E.Pyrz, 
A.Flis-Musiał/

-  „ Przygody bohaterów lektu-
ry W PUSTYNI I W PUSZCZY 
– KOMIKS. Międzyklasowy 
konkurs dla uczniów klas V / 
A.Guzy, J.Szczęch/

-  Konkurs „ Ziemia – niezwykła 
planeta” / A.Stańczyk/

-  Konkurs na najlepszy „ List do 
Ziemi” /A.Flis-Musiał/

-  Konkurs Literacko – Plastycz-
ny „ Czytanie to moja pasja” / 
B.Stańczyk, E.Wójtowicz/

-  Konkurs plastyczny „ Moja pierwsza 
książka z biblioteki” / B.Stańczyk, 
E.Wójtowicz/

-  Całoroczny konkurs czytelniczy / 
B.Stańczyk, E.Wójtowicz/

-  Wielkie Wypożyczanie, Wiosenne 
Wypożyczanie – konkursy szkolne / 
B.Stańczyk, E.Wójtowicz/

-  Konkurs SKO „ Klasa z kasą”, „ 
Chłopak i dziewczyna z kasą” / 
B.Stańczyk/

-  Konkurs plastyczny SKO „ Na co 
wydam zaoszczędzone pieniądze? 
/B.Stańczyk/

-  Szkolny i Gminny Turniej Miko-
łajowy w piłce siatkowej / 
T.Stańczyk/.

-  ponadto wszystkie oddziały 
klasowe aktywnie i z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyły 
w konkursach wewnątrzszkol-
nych zorganizowanych przez 
dyrekcję szkoły i Samorząd 
Uczniowski : „ Szkolny Koncert 
Kolęd, Pastorałek i Pieśni zwią-
zanych z Bożym Narodzeniem 
ZAŚPIEWAJMY DZIECIĄTECZKU” 
oraz „ Konkurs na Palmę Wielka-
nocną”.

Z życia szkoły w Szynwałdzie
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Święto Patrona Zespołu Szkoły 
Podstawowej Nr1 i Gimnazjum 
w Szynwałdzie  
Ważnym  wydarzeniem w 
życiu szkoły, jej uczniów, 
nauczycieli,  pracowni-
ków szkoły, rodziców oraz 
lokalnego środowiska była 
uroczystość Święta Patro-
na Szkoły obchodzona 21 
czerwca.     

Na tę uroczystość przybyli 
goście honorowi: pułkownik 
Zdzisław Baszak, ostatni oficer 
XVI Pułku Piechoty, dr Jerzy 
Pertkiewicz żołnierz kampanii 
wrześniowej i Armii Krajowej 
pseudonim „Drzazga”, pułkow-
nik, harcmistrz i Harcerz Rzeczy-
pospolitej, córka legionisty 
Franciszka Kruszyny, obrońcy 
Lwowa, uczestnika wojny polsko
-bolszewickiej, współtwórcy 
polskiego państwa podziemne-
go w Tarnowie podczas II wojny 
światowej, członkowie rodzin 
już nieżyjących żołnierzy AK. 
W uroczystości wzięli również 
udział przedstawiciele gminy   
z wójtem Marcinem Kiwiorem 
oraz zaproszeni goście. 
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Gmina Skrzyszów zajęła I miejsce 
w powiecie tarnowskim i 17 miejsce 
w Polsce w klasyfikacji miast i gmin 
biorących udział w imprezie sportu 
masowego - XIX edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2013 r. z całej 
Polski

Sportowy Turniej Miast i Gmin to 
największa impreza sportu masowe-
go w Polsce rozgrywana w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. Ma popularyzować sport. 
Rozgrywana jest w sześciu katego-
riach uwzględniających liczbę miesz-
kańców.

W nagrodę do gminy Skrzyszów 
trafiło 3 tysiące złotych, które przezna-
czono na zakup sprzętu sportowego.

Coraz większą popularnością cieszy 
się w gminie Skrzyszów turystyka 
rowerowa. Ukształtowanie terenu, 
ścieżki  prowadzące przez polany  
i w dużym stopniu lasy, sprzyjają  
tej formie rekreacji i sportu. Dodat-
kowo kilka szlaków rowerowych 
wyznaczonych dla miłośników 
dwóch kółek wpływa na rosnące 
zainteresowanie gminą jako miej-
scem  rozwoju turystyki rowerowej.

Jedną z imprez, która ma już swoją 
tradycję jest  wiosenny rajd rowerowy 
„ O Puchar Wójta Gminy”. 

W bieżącym roku rajd miał szcze-
gólny charakter. Otóż była to impre-
za jubileuszowa. Po raz piętnasty 
na trasę wystartowało ponad stu 
uczestników reprezentujących  
tarnowskie kluby kolarskie, młodzież 
oraz liczną grupę rodzin  z dziećmi. 
Po poświęceniu i błogosławieństwie 
ks. Zdzisława Gniewka, probosz-
cza  parafii Skrzyszów, zawodnicy 
wyruszyli  z parkingu przed urzędem 
gminy. Trasa  przypominała pętlę, 
która prowadziła ze Skrzyszowa przez 
Szynwałd, Pogórską Wolę, Ładną, Wolę 
Rzędzińską  i skręcała w Ładnej z metą 
w Skrzyszowie. Warto odnotować, że 
uczestników rajdu odwiedził Wicemar-
szałek Województwa Małopolskiego 
Roman Ciepiela. Atrakcją imprezy była 
możliwość obejrzenia i przejechania 
się samochodami TOYOTA z napędem 

hybrydowym. Na zakończenie rajdu 
uczestnicy  i organizatorzy spotkali się 
w lesie KRUK, posilili się kiełbasą z gril-

la i zostali uhonorowani przez wójta 
gminy Marcina Kiwiora pucharami 
i dyplomami.

Wiosenny  Rajd Rowerowy  
„ O Puchar  Wójta Gminy”

Sportowcy wygrali pieniądze 




