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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Za nami cztery lata wspólnej, ciężkiej pracy. To dobry moment na podsumowanie tego, 
co w tym czasie działo się w naszej Gminie. O szczegółach przeczytacie na dalszych 
stronach poniższej publikacji, a ja w tym miejscu pozwolę sobie na kilka osobistych 
refleksji.
Niewątpliwie był to dla nas czas próby. Myślę, że  zdaliśmy egzamin. A radość z suk-
cesów jest tym większa, że osiągnęliśmy je wspólnym wysiłkiem. Razem pracowaliśmy 
na dobrą markę naszej Gminy, naszej małej Ojczyzny. Równocześnie zdajemy sobie 
sprawę, że każdy  sukces to efekt  dobrze wykorzystanej szansy.
Gdyby priorytety mieszkańców Gminy nie stawały się  równocześnie naszymi prioryte-
tami, to żadne działanie nie miałoby sensu. To dzięki dialogowi z Państwem mogliśmy 
otwarcie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom, pochylać się nad każdym 
mieszkańcem Gminy - od tych najmłodszych, którzy aktywnie uczestniczyli w wielu 
adresowanych do nich projektach, do tych starszych i najstarszych, którym także mie-
liśmy wiele do zaproponowania. 
Wykorzystywaliśmy własny potencjał i uczyliśmy się od tych, którzy dawali dobry 
przykład. Wszystko to jednak czyniliśmy z pokorą i ostrożnością, obserwując i wycią-
gając wnioski.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to dynamiczny rozwój. W każdym bez wyjątku sołectwie 
i praktycznie w każdym obszarze. Stał się on możliwy przede wszystkim dzięki pozy-
skaniu środków unijnych. Nigdy w historii nie zaabsorbowano tu tylu pieniędzy! To 
nasz wielki sukces. Ale nie wziął się on znikąd. Jest efektem starannego planowania, 
konsekwentnego działania, wytężonej pracy i dobrej współpracy z radnymi, woje-
wództwem, parlamentarzystami. 
Jako Gmina rozwijaliśmy się w dynamicznym tempie, mimo wszechobecnego kryzysu. 
Jednak żeby przetrwać w kryzysie, trzeba mieć jakiś wyższy cel, marzenie – a naszym 
jest to, żeby ludziom było dobrze, żeby mogli  rodzić się, rozwijać, zakładać własne  
rodziny i  żeby to była ich siła do działania. Żeby czuli się szczęśliwi.
W podejmowanych działaniach jesteśmy skuteczni także dlatego, że Państwo wspie-
racie nas swoją dobrą energią!
I to nasz kolejny sukces. Uwolnienie tej dobrej energii. Dzięki temu Nasza Gmina jest 
prawdziwie obywatelska, a Państwo jesteście jej współgospodarzami. 
Wokół nas zrobiło się estetycznie, czysto i bezpiecznie. Centra wiosek, place zabaw, 
chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, Orliki, remizy, zmodernizowane szkoły i przedszko-
la, skomputeryzowane centrum kultury, nowocześnie wyposażone gabinety lekar-
skie… można by tak wymieniać. 
Oprócz oczywistej wartości estetycznej, ta zmiana wizerunku i wyglądu Naszej Gminy 
wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz na wzrost atrakcyjności in-
westycyjnej. Ruch inwestycyjny pobudzają także studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, czy jeden z najnowocześniejszych w Polsce Sys-
temów Informacji Przestrzennej. Inwestorzy powoli pojawiają się u nas kreując nowe 
miejsca pracy. 
Mówi się, że różnica między niemożliwym, a możliwym leży w ludzkiej determinacji. 
Od momentu  podjęcia wyzwania do dzisiaj czuliśmy się w pełni zdeterminowani do 
działania.
Naszym wielkim przedsięwzięciem o znaczeniu regionalnym, którego byliśmy inicja-
torem i liderem, jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego.
To wszystko widać gołym okiem. A są przecież rzeczy, których nie widać, a które zna-
komicie podnoszą komfort naszego życia, ot chociażby kanalizacja i wodociągowanie. 
Przy tym rozmachu inwestycyjnym i pozyskiwaniu środków nie zapominamy o naj-
słabszych. Pomagamy wszystkimi możliwymi środkami. Z drugiej strony wspieramy 
młodych i zdolnych. Realizujemy też program oszczędnościowy i ekologiczny. 
Oczywiście przed nami jeszcze sporo pracy, przede wszystkim w obszarze pozyskiwa-
nia inwestorów zewnętrznych. 
Podsumowując, myślę, że te cztery lata były dobre dla Naszej Gminy i dla nas, jej 
mieszkańców. Pracowaliśmy ciężko nie tracąc czasu, co niezależne gremia doceniały, 
wielokrotnie nas nagradzając. 
Ostateczna ocena należy jednak do każdego z Państwa. Państwo najlepiej widzicie to, 
co zmieniło się wokół  Was. Ja, w imieniu swoim i swoich pracowników, chcę serdecznie 
podziękować Państwu za te cztery lata, za współpracę, za uwagi, także te krytyczne, 
które dodatkowo nas mobilizowały. Chcę też podziękować radnym, sołtysom i wszyst-
kim, którzy razem z nami współpracowali biorąc także na siebie odpowiedzialność za 
naszą małą Ojczyznę.
Praca, którą wspólnie wykonywaliśmy to przede wszystkim satysfakcja i radość, 
że mogliśmy wspierać Państwa w ich  rozwoju i wykorzystywać Państwa potencjał.  
Bo człowiek to najlepsza inwestycja.

Marcin Kiwior
Wójt Gminy Skrzyszów

Czy wiesz, że...

Wyremontowane, zadbane, nowe - dro-
gi, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi. 
To najbardziej podstawowa substancja,  
a tym samym niesłychanie istotna. Wpły-
wa na bezpieczeństwo, komfort życia, es-
tetykę, wizerunek, atrakcyjność inwesty-
cyjną i turystyczną. 
Dlatego w latach 2011-2014:
Na drogi wydaliśmy prawie 8 mln zł, od-
budowaliśmy około 28 km dróg
Na chodniki i ścieżki rowerowe wyda-
liśmy ponad 4 mln zł, powstało 8 km 
ścieżek i chodników
Na termomodernizację budynków szkol-
nych i przedszkolnych wydaliśmy prawie 
3,5 mln zł, wykonaliśmy termomoderni-
zację 5 budynków
Na prace inwestycyjne w obszarze eduka-
cji (np. adaptacja) wydaliśmy prawie 3,4 
mln zł.
Na obiekty sportowe wydaliśmy ponad 
4,4 mln zł (budowa boisk, dotacje dla klu-
bów sportowych, utrzymanie obiektów)
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Grube miliony z Unii

Pozyskane środki

Mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowa-
nie wniosków o środki z Unii Europejskiej. 
A było to zadanie, które stanęło przed nami 
na progu kadencji w 2011 roku. Zdaliśmy ten  
egzamin! Ciężka praca, dobry zespół, wspólny 
cel, poczucie odpowiedzialności za Gminę przy-
niosły efekty.

Skorzystaliśmy z:
PROW, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu 
programowi mamy zmodernizowane centra wsi, chodniki, par-
kingi, wodociągi i kanalizację, wyremontowane remizy i świetlice.  
Z PROW sfinansowaliśmy 26 projektów. Kwota dotacji to prawie  
7 mln 100 tys. zł.

Dotacji z rezerw celowych budżetu Państwa na dofinansowanie 
zadania związanego z usuwaniem skutków intensywności opadów 
atmosferycznych  w kwocie prawie 4 mln 200 tys. zł.

POKL, czyli Program Operacyjny Kapitał Ludzki. To inwestycje  
w ludzi, podnoszenie ich kompetencji i wiedzy. Złożyliśmy 10 wnio-
sków. Uzyskaliśmy ponad 2mln 200 tys. zł

Dotacji w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sporto-
wej” w kwocie blisko 800 tys. zł.

Dotacji od Powiatu Tarnowskiego w wysokości 360 tys. zł.

Funduszu Szwajcarskiego. Uzyskana kwota to prawie 218 tys. zł.

Dotacji z tytułu „Narodowego programu przebudowy dróg lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 
170 tys. zł.

Uzyskaliśmy ponad 15 milionów złotych, 
ponad 290 tys. zł pozyskały organizacje 
pozarządowe, instytucje i parafie.
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Dzięki środkom z Unii oraz z własnego budżetu kompletnie zmieniliśmy  wygląd Gminy nadając jej no-
woczesny charakter. Przemyślane, przedyskutowane, poddane społecznym konsultacjom i ocenie rad-
nych inwestycje, w każdym sołectwie przebiegały  w sposób zrównoważony.

W sumie wartość inwestycji na terenie Gminy Skrzyszów  
w latach 2011-2014 to prawie 70 mln złotych

W latach 2011-2014 zrealizowaliśmy ponad 200 inwestycji. 

Boom inwestycyjny

Kluczowe inwestycje: ŁADNA

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Zaprojektowano i wybudowano wodociąg Ładna Przysiółek 
Jaźwiny – Pogórska Wola

Transport i łączność
 
Wykonano odbudowę i modernizację – droga „Księża”  
Nr 575/2
Wykonano odwodnienie i nawierzchnię drogi gminnej  
nr 413 
Poszerzono jezdnię wraz z odwodnieniem na odcinku  
od E4 do OSP 
Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Nr 792  
i od Starego Gościńca do „Taurusa”   
Rozbudowano i zmodernizowano  drogę „Na Kudelskiego”
Wykonano projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 
krajowej E40
Wykonano projekt chodnika między Skrzyszowem,  
a Ładną w okolicy świateł

Ochotnicze straże pożarne
 
Zaplanowano w budżecie na 2014 r. zakup samochodu stra-
żackiego - OSP Ładna
Wykonano remont instalacji elektrycznej

Oświata i wychowanie
 
Wykonano termomodernizację stropu budynku sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej  
Wykonano termomodernizację budynku Szkoły  
Podstawowej z salą gimnastyczną
Zmodernizowano oddział przedszkolny

Pozostała działalność

Wykonano projekt Odnowy Centrum Wsi Ładna
Zagospodarowano przestrzeń publiczną  
Doprojektowano oświetlenie drogowe
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Boom inwestycyjny
ŁĘKAWICA

Transport i łączność 

Wybudowano chodnik przy drodze powiatowej
Wybudowano parking
Wykonano projekt i budowę chodnika

Drogi publiczne gminne
 
Wykonano nawierzchnię drogi „Granice Porębskie”, 
„Stara Droga”
Odbudowano i zmodernizowano drogę „Na Smółkę” 
Odbudowano drogę „Bieniówka”
Odbudowano drogę gminną „Budzikówki”
Odbudowano drogę gminną „Na Smółkę (Borucha)”
Odbudowano drogę gminną „Na piekarnię”
Odbudowano drogę „Na Cmentarz”
Zakupiono wiaty przystankowe

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
Zmodernizowano budynek - OSP Łękawica
Wykonano termomodernizację budynku wielofunkcyjnego
Zakupiono i zamontowano piec CO w budynku komunalnym
Rozpoczęto adaptację pomieszczenia na „sołtysówkę”

Oświata i wychowanie
 
Budowa hali sportowej przy SP 
Wykonano parking przy Szkole Podstawowej 
Wykonano plac zabaw NIVEA
Uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny 

Pozostała działalność

Odnowiono Centrum Wsi 
Wykonano projekt i budowę boiska sportowego
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POGÓRSKA WOLA

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Wykonano projekt kanalizacji i wodociągu
Rozpoczęto prace wodno-kanalizacyjne terenu Pogorzy 

Transport i łączność 

Odbudowano i zmodernizowano drogę  „Pogórska Wola - Ładna 
etap II”
Odbudowano drogę „Transnaft-Wielkie Pole”, „Betonówka”, 
„Kobylarnia”
Odbudowano i zmodernizowano drogę „Na Kiliana”, „Na Sołtysa”, 
„Granice z Pogórską Wolą”,  „Od Zajezdni Wielkie Pole do piaskowni”
Odbudowano drogę gminną „Na Górskiego”, „Na KIełbińskiego”, 
„Na Sajdaka”
Wykonano nawierzchnię asfaltową – plac manewrowy przy OSP, 
pętla autobusowa na Wielkim Polu
Wykonano odwodnienie drogi gminnej nr 1938/1, terenów 
zalewowych
Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi „Do cmentarza”, Nr dz. 59
Wykonano projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 
krajowej E40

Ochotnicze straże pożarne 

Rozbudowano i przebudowano  istniejący budynek remizy OSP 
Wykonano montaż klimatyzacji i układu chłodniczego - OSP 

Oświata i wychowanie 

Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum
Wybudowano plac zabaw NIVEA przy szkole 
Wyremontowano pomieszczenia przedszkola i uruchomiono 
dodatkowy oddział

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wykonano projekty oświetleń ulic, placów, dróg oraz rozpoczęto 
częściową ich instalację
Wykonano oświetlenie zajezdni autobusowej

Pozostała działalność

Odnowiono Centrum Wsi
Wybudowano kompleks boisk  sportowych „Moje boisko - 
Orlik 2012”
Zaadoptowano pomieszczenia budynku ZSPiG na bibliotekę
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SZYNWAŁD
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 
Dokończono wodociągowanie centrum 
Rozpoczęto wykonanie projektu sieci wodociągowej 
w Przysiółku Kąty, Paproć i Świniogóra

Transport i łączność 

Wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w kierun-
ku Skrzyszowa i ścieżkę rowerową w kierunku Zalasowej
Wykonano nawierzchnię asfaltową  dróg: „Aleja Świ-
dzińskiego” , „Na Czekaja”, „Na Kozioła”, „Stara droga”, 
„Zagumnie”,  „Stary Gościniec”, „Za Cmentarzem”, 
„Japonia” 
Odbudowano i zmodernizowano drogę „Na Kąty”, 
„Na Korzeń”,  „Żywcówki”,  „Zalasowski Gościniec”
Zakupiono wiaty przystankowe
Rozpoczęto wykonanie projektu na adaptację budynku 
SP nr 2 na Dom Pomocy Społecznej

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wykonano termomodernizację i przebudowę zespołu 
budynków Przedszkola oraz Domu Nauczyciela

Ochotnicze straże pożarne 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na placu 
manewrowym przy OSP 
Wykonano termomodernizację budynku remizy OSP 
Zakupiono samochód strażacki

Oświata i wychowanie 

Wybudowano plac zabaw NIVEA przy szkole 
Wyremontowano parking przy ZSP nr 1 i Gimnazjum 
Przebudowano przedszkole wraz z adaptacją kuchni 
Odnowiono elewację budynku Szkoły

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wykonano sieć oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 
„Za Cmentarzem”
Wykonano projekt oświetlenia na „Zagumnie” i „Japonię” 
oraz wykonano kilka projektów oświetlenia i podjęto ich 
realizację  

Pozostała działalność

Odnowiono Centrum Wsi
Wybudowano bibliotekę

SKRZYSZÓW
Transport i łączność 

Odbudowano odcinek drogi „Stary Gościniec”, drogę „Do Kruku”
Odbudowano i zmodernizowano drogę „Stary Gościniec 
na Taurus”, „Zagumnie”
Wykonano nawierzchnię asfaltową dz. 1547/2, 
droga „Zabagnie”, „Wąwóz”, Na Armatysa”
Odbudowano drogę gminną „Ośrodek Zdrowia - Rampa” 
Wybudowano ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej 1357K
Wybudowano chodnik wzdłuż drogi powiatowej
Wykonano projekt i wybudowano chodnik od HIT-POL
Zakupiono wiaty przystankowe
Zakupiono koparko-ładowarkę

Ochotnicze straże pożarne
 
Zaadoptowano pomieszczenia na zaplecze administracyjno-szko-
leniowe wraz z montażem klimatyzacji w budynku OSP Skrzyszów
Wykonano modernizację zestawu hydraulicznego

Oświata i wychowanie 

Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 i Gimnazjum oraz Liceum 
Wykonano termomodernizację budynku SP nr 2 
Zagospodarowano teren wokół budynku ZSPiG 
Wykonano oświetlenie terenu  ZSP nr 1 i G
Wykonano modernizację oddziału przedszkolnego

Pozostała działalność

Zagospodarowano przestrzeń publiczną w Górnym Skrzyszowie
Zakupiono grunty, rozbudowano monitoring, 
wybudowano ogrodzenia, itp.
Wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia
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Poldery

Zbiornik to zasadniczy i pierwszy krok do wyeliminowania 
podtopień. Kolejnym jest budowa suchych polderów. Pla-
nuje się by powstało ich 6. W Szynwałdzie 3 i w Łękawicy 3. 
Tworzenie polderów jest na etapie uzgodnień i planów. To 
etap najbardziej czasochłonny, samo zbudowanie polde-
rów nie jest już tak długotrwałe.

Otóż…

Zbiornik ma kształt litery V. 
Zbiornik ma całkowitą pojemność 779 tys. m3, pojemność przeciw-
powodziową 206 tys. m3, a powierzchnię zalewu 18,2 ha. 
Zbiornik złożony jest z zapory ziemnej szerokiej w koronie na  
5,5 m, wysokiej na 10,5 m, długiej na 224 m.
Koszt inwestycji to ponad 21.5 mln zł. 85 procent środków przeka-
zał Małopolski Regionalny Program Operacyjny, pozostała kwota ze 
środków województwa małopolskiego. 
Wokół zbiornika powstały drogi oraz trzy słupy z megafonami. Mają 
one ostrzegać mieszkańców przed wielką wodą, na wypadek awarii 
zbiornika.
Na zbiorniku wykonane zostały także dwie drogi wzdłuż obu od-
nóg, o łącznej długości ok. 3 km wraz z przepustami i placem ma-
newrowym oraz przełożeniem sieci wodociągowej kanalizacyjnej  
i gazowej.

Poldery to obwałowane tereny zatrzymujące 
wodę przy większych opadach. Będą się znaj-
dowały na terenach zielonych.

Bezpieczeństwo powodziowe
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Skrzyszów na Korzeniu

Zbiornik retencyjny „Skrzyszów” na potoku Korzeń jest praktycz-
nie gotowy. To była największa inwestycja ostatnich czterech lat. 
Inwestycja o znaczeniu regionalnym, bowiem zabezpiecza przed 
powodziami nie tylko całą naszą gminę, ale także Tarnów. 
Dzięki współpracy samorządów Ryglic, Skrzyszowa, Tarnowa oraz 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kra-
kowie, doprowadziliśmy do podpisania porozumienia w sprawie 
budowy zbiornika wodnego.

Tak to było…

21 luty 2011 podpisanie w Skrzyszowie listu intencyjnego 
w sprawie uregulowania Wątoku. 
Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
23 stycznia 2012 roku w Tarnowskim Inspektoracie MZMIUW 
w Krakowie zaprezentowana zostaje ostateczna koncepcja 
zabezpieczenia Wątoku.
31 maja 2012 roku rozpoczyna się budowa zbiornika 
Skrzyszów na potoku Korzeń.
19 luty 2013 roku ogłoszony zostaje przetarg na opisanie 
rozwiązań przeciwpowodziowych przewidzianych do zaprojek-
towania i realizacji robót budowlanych. 
15 październik 2014 rok zakończenie realizacji „ZBIORNIKA 
SKRZYSZÓW NA POTOKU KORZEŃ”.

Drożne potoki

Przed dwoma laty zakończyliśmy jeszcze jedne dzia-
łania zabezpieczające przed wylewami potoków. 
Mianowicie udrożniliśmy je i pogłębiliśmy ich kory-
ta. Ta konserwacja i przywrócenie do pierwotnego 
stanu potoków Chotowskiego i Piątka kosztowało 
dziesiątki tysięcy złotych. W stu procentach działa-
nie sfinansował Małopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie. 

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•



Wsparcie przedsiębiorczości
Skrzyszowska Strefa Gospodarcza
 
SSG jest kluczowym projektem proinwestycyj-

nym. Utworzenie Strefy skutkować będzie na-

pływem inwestorów, kapitału, a w konsekwencji 

powstaniem nowych miejsc pracy i dalszym roz-

wojem Gminy. Zwieńczenie projektu stanowił 

będzie inkubator przedsiębiorczości. 

Naszym zamiarem jest, by SSG ściągała dużych 
inwestorów, ale stymulowała też rozwój drobniej-
szych przedsiębiorców, małych firm świadczących 
usługi handlowe, doradcze, rzemieślnicze, leczni-
cze, księgowe, itp. Na ich potrzeby, pod wynajem, 
wybudowane zostaną: dwukondygnacyjny budy-
nek biurowy z lokalami o powierzchni ok. 2 tys. m² 
oraz odpowiednio zadaszone wiaty, hale i magazyny  
o powierzchni ok. 7 tys. m². Cały teren będzie ogro-
dzony, oświetlony i monitorowany. Wewnątrz stre-
fy powstaną parkingi dla pracowników i klientów  
o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m², place manewro-
we dla firm o powierzchni ok. 30 tys. m², wewnętrz-
ne drogi komunikacyjne i ciągi piesze o powierzchni 
ok. 7 tys. m².

Fakty…
Strefa powstaje na terenach gminnych w Ładnej, bezpośrednio 
przy drodze zwanej „Stary Gościniec”.  

SSG ma dogodną lokalizację i połączenia komunikacyjne. Zalety 
to niewielka odległość od drogi krajowej E4, z którą strefa łączy 
się drogą gminną i powiatową. Niedaleko znajduje się też auto-
strada A4.

Obecnie dysponujemy terenem o powierzchni 2 ha, ale planuje-
my wykup kolejnych 5 ha, by strefę powiększyć. 

Teren pod strefę gospodarczą posiada  już uregulowany status  
w MPZP pozwalający na lokalizację tego typu inwestycji. 

Rozpoczęcie prac inwestycyjnych poprzedzą badania, opraco-
wania studyjno-koncepcyjne i opracowanie kompleksowej do-
kumentacji technicznej.

Planujemy uzbroić teren we wszystkie niezbędne media, tj.: 
kanalizację, wodociąg, odwodnienie terenu, doprowadzenie 
światłowodu, gazociągu i budowę własnej elektrowni foto-
woltaicznej.

Gmina Skrzyszów ze środków własnych planuje poszerzenie 
i modernizację drogi gminnej prowadzącej do strefy. 

Inwestor przewiduje realizację projektu dwuetapowo. Naj-
pierw wykup terenów i opracowanie dokumentacji technicz-
nej, później prace inwestycyjne oraz powstanie inkubatora 
przedsiębiorczości.
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Fakty…
Koszt wykonanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy wyniósł 221 tys. zł. 

Koszt zmiany Studium dla całej gminy wyniósł bez mała 430 tys. zł.

Nowy projekt przewiduje zwiększenie powierzchni terenów prze-

znaczonych pod budownictwo jednorodzinne o około 1.200 ha,  

a terenów usługowo-przemysłowych o około 350 ha.

Uwolnione przestrzenie

Tak było…

W 2011 roku uchwaliliśmy Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego. 

Następnym krokiem było podjęcie procedur 

zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, tak aby był zgodny ze 

Studium.

Uwolnione przestrzenie

9

Zmiany w studium

By tereny naszej Gminy były jeszcze bar-

dziej atrakcyjne dla inwestorów oraz 

mieszkańców, zleciliśmy etapowe sporzą-

dzenie nowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Pierwsza część za 

nami, a planowane zakończenie drugiego 

i ostatniego etapu już za kilka miesięcy. 

Jednocześnie, w ubiegłym roku, zrealizo-

waliśmy częściową zmianę Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, tak, by oba dokumenty 

uzupełniały się i były ze sobą zgodne.  

W efekcie pojawiły się nowe obszary na 

tereny usługowe i mieszkaniowe.

•

•

•



Siła SIP 
Dynamicznie rozwija się System Informacji Przestrzennej SIP. Z jed-
nej strony uruchamiamy nowe funkcjonalności, z drugiej odnoto-
wujemy duży ruch na serwerze pokazujący skalę zainteresowania  
projektem. 

SIP to kolejne narzędzie stymulujące rozwój Gminy. Pozwala in-
westorom, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom na prosty i szybki 
dostęp do aktualnej informacji o zasobach przestrzennych Gminy.  
Podstawowe funkcje Systemu Informacji Przestrzennej to 
sprawdzenie przeznaczenia każdej działki w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Łatwo zobaczyć, jak 
przebiegają granice działek. A wszystkie te dane prezentowane są na 
tle mapy lotniczej gminy. 
Korzyści płynące z tytułu wdrożenia SIP są wszechstronne, dość 
wspomnieć poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych 
drogą elektroniczną, podniesienie efektywności zarządzania wszel-
kimi zasobami informacyjnymi Urzędu, usprawnienie obsługi 
mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informa-
cyjnych, a także wspomaganie działań mających na celu promocję 
Gminy. 
Istotnym, rozwijanym obecnie elementem SIP jest portal, gdzie 
pojawiają się kolejne warstwy informacyjne wzbogacające ilość 
danych prezentowanych na mapie. Informacje pochodzą z różnych 
dziedzin: turystyki, ochrony środowiska, oświaty, ochrony zdrowia, 
komunikacji, nieruchomości, zarządzania kryzysowego. 
www.sip.skrzyszow.pl

Nowoczesna informacja
innowacyjne narzędzia

Fakty…

SIP jest szczegółowym zbiorem informa-

cji zapisanych w elektronicznym systemie, 

którego zasadniczym elementem jest mapa 

cyfrowa. Zbiór danych obejmuje infrastruk-

turę komunikacyjną, przeznaczenie grun-

tów i ortofotomapę. 

Gmina Skrzyszów jest pierwszą w powiecie 

tarnowskim, która wdrożyła system tego 

typu. 

SIP składa się z serwera z centralną bazą 

danych, modułów do prowadzenia Miejsco-

wego Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego oraz sporządzania wypisów i wyrysów 

z planu, a także z modułu portalu interne-

towego, na którym w postaci mapy prezen-

towany jest szereg informacji o Gminie.

Modułowa budowa pozwala na ciągły roz-

wój systemu.

Pełne działanie systemu ułatwi wiele pro-

cesów decyzyjnych związanych z gospodar-

ką komunalną, obrotem nieruchomościami 

czy gruntami, a nawet uzbrojeniem terenu. 

Dzięki SIP możliwe będzie wdrożenie reje-

strów prowadzonych przez Gminę, w tym 

np. rejestru numeracji adresowej. 

SIP dostępny z każdego miejsca na świecie 

jest elementem otwartości i przejrzystości 

działań Gminy.

•

•

•

•

•

•
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Uwolnione przestrzenieZrównoważony rozwój

W zajęcia ekologiczne czynnie włączają się 

uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum. 

Zbierają surowce wtórne: makulaturę, butelki 

plastikowe, nakrętki i baterie. W wyznaczonych 

okolicach każdej miejscowości w Gminie corocz-

nie organizują akcję sprzątania świata. Uczest-

niczą w licznie organizowanych konkursach 

przygotowując budowle i przedmioty z surow-

ców wtórnych, wykonując z nich stroje i prace 

plastyczne o tematyce ekologicznej. 

Innym rodzajem aktywności ekologicznej pozo-

staje uczestniczenie w konkursach, jak gminny 

konkurs „Listy dla Ziemi” oraz w projektach, np. 

„Czysta Małopolska – Czysta Polska”. 

Czysty świat wokół nas
Ekologia to nie chwilowa moda, ani kaprys. Ekologia to wymóg 

cywilizacyjny oparty  na stylu życia oraz działania z poszano-

waniem dla środowiska przyrodniczego. Każdy z nas z osobna  

i wszyscy razem, jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas 

środowisko, odpowiedzialni za samych siebie.

W naszej Gminie w szeroko pojęte działania na rzecz ochrony 

przyrody zaangażowani są wszyscy: mieszkańcy, pracownicy 

urzędu gminy, sołtysi. Przykładem takich oddolnych inicjatyw 

jest chociażby inwentaryzacja dzikich wysypisk, pomoc w ich 

usuwaniu, a także nauka prawidłowej segregacji odpadów. 

Jako, że kluczowa w działaniach ekologicznych jest wcześnie 

rozpoczęta edukacja, we wszystkich przedszkolach na terenie 

gminy organizujemy rozgrywki ekologiczno-sportowe. Dzięki 

nim także najmłodsi mieszkańcy uczą się i utrwalają wiedzę  

o konieczności oraz sposobach segregacji odpadów, korzy-

ściach płynących z dbania o środowisko. 

Jesteśmy głęboko przekonani, iż edukacja ekologiczna, zmiana 

złych nawyków i zwyczajów oraz pozostałe działania podejmo-

wane na rzecz ochrony środowiska, już w niedalekiej przyszło-

ści skutkować będą czystym, przyjaznym mieszkańcom otocze-

niem. A zdrowe środowisko oznacza zdrowe społeczeństwo. 
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Klucz do rozwoju
Leży nam na sercu. Dbamy o jej różnorodność i jak najczęstszą obec-
ność w jak najszerszych przejawach. Bez niej rozwój naszej Gminy nie 
byłby możliwy. Kultura, bo o niej mowa, jest kluczem i wytrychem do 
zrozumienia zmieniającego się świata oraz rozwoju osobistych kom-
petencji każdego z nas.
Animatorem działań z obszaru kultury jest Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotek. 

Nowe technologie
Jesienią 2010 roku rozpoczęliśmy wdrażane oprogramowania do za-
rządzania biblioteką. Dzisiaj już praktycznie 100 procent zbiorów 
Biblioteki w Skrzyszowie dostępnych jest w elektronicznej bazie ka-
talogowej. W 2013 roku w bibliotece w Skrzyszowie uruchomiliśmy 
elektroniczną wypożyczalnię. Czytelnicy otrzymali karty biblioteczne 
z kodem magnetycznym. 
We wszystkich placówkach bibliotecznych zapewniamy bezpłatny do-
stęp do Internetu.

Z kulturą na ty

Granty
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek uczest-
niczy w Programie Rozwoju Bibliotek współfi-
nansowanym przez Fundację Billa i Melindy 
Gatesów. Z tego tytułu otrzymaliśmy najnow-
sze programy komputerowe o wartości ponad  
41 tys. zł. 
Bierze też udział w programie Akademia Oran-
ge dla Bibliotek. To pozwala na nieodpłatnie 
udostępnianie komputerów z dostępem do In-
ternetu. Z dotacji zakupiliśmy m.in. trzy nowo-
czesne komputery. 
Z kolei zakup nowych książek, a tym samym 
poszerzenie zasobów biblioteki było możliwe 
dzięki środkom z programu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zwycięstwo!
Projekt Skrzyszowska Szkoła Muzyków z na-
grodą za najlepszy projekt unijny zrealizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Nagrodę odebraliśmy podczas gali 
„Fundusze z Kulturą”, jaka odbyła się w Cen-
trum Sztuki Mościce w Tarnowie. Skrzyszowska 
Szkoła Muzyków zwyciężyła w kategorii „Pro-
jekty skierowane do lokalnej społeczności”.
Skrzyszowska Szkoła Muzyków była projektem 
rozwijającym umiejętności wokalno-muzyczne 
dzieci i młodzieży. Podzielony był na trzy eta-
py. Pierwszy obejmował bezpłatne lekcje gry 
na perkusji, gitarach: basowej, elektrycznej  
i klasycznej, keyboardzie, skrzypcach oraz lek-
cje śpiewu. W drugim etapie powstało pięć grup 
warsztatowych składających się z wokalisty, 
perkusji, skrzypiec, dwóch gitar i keyboardu.  
Z kolei w trzecim utworzono zespół, który wystą-
pił m. in. podczas II Koncertu Charytatywnego.

„Kopalnia PO(KL)mysłów”

Konkurs organizowany przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego – promuje 
projekty POKL realizowane w Małopolsce, 
poprzez dobry przykład, inspirację i upo-
wszechnienie wiedzy o możliwości pozy-
skania wsparcia z funduszy unijnych.
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Obecnie najważniejszą realizowaną inwestycją reali-
zowaną przez Centrum jest budowa nowego gmachu 
biblioteki w Szynwałdzie. Biblioteka będzie na wskroś 
nowoczesna z salą multimedialną, pracownią kompu-
terową oraz salą teatralną. Znaczna część środków na 
ten cel pochodzi z funduszy zewnętrznych z progra-
mów: Kultura+ oraz Biblioteka+. 

Nagroda Wektorów
Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokal-
nych jest polem działania nie tylko instytucji, ale także stowarzy-
szeń. Aktywny rozwój i działanie stowarzyszeń na terenie naszej 
Gminy skutkowało przyznaniem nam w 2013 r. II nagrody w Kon-
kursie Małopolskie Wektory Współpracy.
W Gminie Skrzyszów działają m.in.:
Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA działa od 2011 r. i liczy już kil-
kadziesiąt członkiń, w tym działaczki społeczne, przedstawicielki 
oświaty i kultury oraz kobiety oddane rodzinie, które chcą uroz-
maicić swoje życie poprzez działalność społeczną. Gracja zajmuje 
się edukacją, wspieraniem rodzin, organizowaniem mieszkań-
com czasu wolnego, dbałością o zdrowy i aktywny styl życia. In-
formacje o KKK Gracja dostępne są na stronie internetowej www.
kkk-skrzyszow.pl
Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej podejmuje szereg inicjatyw 
na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, w tym pomoc przy 
realizacji licznych zabaw, festynów, gminnych dożynek, opłat-
ków, obchodów Dnia Matki, Święta Rodziny. Ponadto organizuje 
warsztaty tematyczne: teatralne, plastyczne dla dzieci, kulinarne, 
muzyczne.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów powstało w 2012 r., 
by pomagać i działać na rzecz społeczności lokalnej. Wspomaga 
przede wszystkim rozwój wspólnot, promocję i organizację wo-
lontariatu. Prowadzi działalność charytatywną. Organizacja po-
siada stronę internetową www.spg.skrzyszow.pl.
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Fakty…
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek ma siedzibę 
w Skrzyszowie, a filie biblioteczne w Pogórskiej 
Woli, Szynwałdzie i Łękawicy.
Wybrane realizacje i aktywności GCKiB: konkurs 
fotograficzny „Ludzie i zdarzenia”, Młodzieżo-
wy Przegląd Twórczości Teatralnej „Spojrzenia”,  
VI Ogólnopolski Festiwal Filmów Młodzieżowych 
„Stop!”, wyjazdy z dziećmi i młodzieżą do Cen-
trum Nauki KOPERNIK w Warszawie, koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Tarnowa 
w Kościele Parafialnym w Ładnej, zajęcia i przed-
stawienia z okazji Roku Tuwima dla przedszkola-
ków w Skrzyszowie, Ładnej i w Łękawicy, utwo-
rzenie grupy tanecznej Szase. 
Placówka organizuje również festyny rodzinne, 
pikniki sportowo-muzyczne, kiermasze ręko-
dzieła, koncerty charytatywne, dożynki gminne, 
konkursy czytelnicze, recytatorskie, muzyczne  
i plastyczne w szkołach i przedszkolach. 

Adres strony internetowej Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek: www.gcb-skrzyszow.pl

Zagrali…
Za zaproszenie GCKiB w Skrzyszowie wystąpili 
m.in.: Magda Umer, Andrzej Poniedzielski, Jan 
Machulski, Andrzej Sikorowski, Artur Andrus, 
Robert Kasprzycki, Ira, Pectus, Feel, Łzy.

Trzy łyki statystyki…
o Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek
 
od 2011 do 2013 roku z bibliotek skorzystało  
71 611 użytkowników
wypożyczyli 99 245 książek i 4 466 czasopism
26 174 skorzystało z komputerów
GCKiB wraz z filiami posiada:  
76 464 woluminy, 28 tytułów czasopism
płyty  DVD, audiobooki i kasety video
katalog on-line
16 stanowisk komputerowych dla czytelników 
z dostępem do Internetu
4 kserokopiarki, 7 drukarek, skaner, 
komputerowe programy graficzne
możliwość laminowania i bindowania dokumentów 
7 zatrudnionych osób
 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
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Edukacja pierwsza klasa!

Ponad 62 miliony złotych…
… Tyle w przeciągu niespełna czterech lat przeznaczyliśmy 
na edukację w Gminie. To bardzo dużo pieniędzy, co jedno-
znacznie pokazuje, jak ważnym jest dla nas ten temat. I nie 
mamy wątpliwości, że na edukacji nie można oszczędzać. 
Bowiem tak naprawdę, jest to inwestycja w przyszłość Gmi-
ny, nas wszystkich. W takich właśnie kategoriach patrzymy 
na edukację. 

Wspieranie edukacji ma oczywiście różne wymiary. To z jed-
nej strony wspieranie uczniów i rodzin systemem stypen-
diów, z drugiej podnoszenie jakości nauczania i kompeten-
cji nauczycieli, z trzeciej inwestycja w sprzęt oraz pomoce 
naukowe i wreszcie modernizacje, termomodernizacje i re-
monty placówek. 

Motywacja
Trzeba mieć średnią co najmniej 5,2. I uczniów z takimi wynikami nie bra-
kuje w Gminie. Od trzech lat nagradzamy ich stypendiami, a dla organizacji 
tego projektu utworzyliśmy Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży. 

Oprócz średniej, dodatkowo oceniane są osiągnięcia sportowe i artystyczne, nagradzani są też finaliści konkursów i olimpiad na 
szczeblu przynajmniej wojewódzkim. Dodatkowym warunkiem jest co najmniej bardzo dobre zachowanie. 
Poza stypendiami, od 2012 roku, klasy z najwyższą średnią ze sprawdzianu w szkole podstawowej oraz testu gimnazjalnego  
w nagrodę zwiedzają Warszawę na koszt wójta Gminy Skrzyszów. W 2012 r. do stolicy wybrały się 6A ze Szkoły Podstawowej  
w Skrzyszowie i 3B z Gimnazjum w Skrzyszowie. W poprzednim roku wycieczkę wygrały gimnazjalna klasa 3A i 6B z Zespołu Szko-
ły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie. W tym roku najlepszą średnią uzyskały klasa 3B z gimnazjum z Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli oraz 6A z Szynwałdu. 

Stypendia naukowe

Pierwsza grupa stypendystów liczyła 

65 uczniów. W 2012 roku było ich już 

142, a na stypendia przeznaczyliśmy 

ponad 21 tys. zł. Rok później stypen-

dystów było 132, rozdysponowali-

śmy pomiędzy nich ponad 24 tys. 

zł.  W bieżącym roku stypendiami na 

kwotę prawie 31 tys. zł. uhonorowa-

liśmy 85 dzieci ze szkół podstawo-

wych i 79 gimnazjalistów. Najniższe 

stypendium wynosi 100 złotych, naj-

wyższe 1.200 złotych.



Fakty…
W 2011 roku stypendia socjalne otrzymało 309 dzieci. Rok później 290,  
w 2013 - 324. Na ten cel urząd gminy przekazał prawie 330 tysięcy zło-
tych. Znaczna część tych środków (260 tys. zł.) to dofinansowanie ze źró-
deł zewnętrznych.

W związku z dużymi potrzebami wychowanków i uczniów, w przedszko-
lach i szkołach udzielana jest pomoc w formie zajęć specjalistycznych: 
logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Mając na uwadze 
korzyści płynące  z korygowania wad wymowy u dzieci w wieku przed-
szkolnym prawie dwukrotnie zwiększono liczbę zajęć logopedycznych  
w przedszkolach oraz ponad dwukrotnie w szkołach.

Już kilka lat temu odeszliśmy od łączenia klas. We wszystkich szkołach.
 
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami udało się uruchomić  
4 dodatkowe oddziały przedszkolne: w Skrzyszowie, Ładnej, Łękawicy 
i Pogórskiej Woli. Równocześnie zapewniliśmy wszystkich zgłoszonym 
dzieciom miejsca w przedszkolach. 

Miernikiem wyników w szkołach jest tzw. skala staninowa, gdzie naj-
lepszym wynikiem jest stanin „9”. W roku szkolnym 2011/2012 osiągnę-
ły go SP nr 1 w Skrzyszowie i SP w Ładnej. Dobrze radzą sobie również 
gimnazjaliści na egzaminach zewnętrznych. Osiągają wysokie wyniki 
zwłaszcza  z przedmiotów humanistycznych. Nasza gmina  w roku szkol-
nym 2011/2012 miała  lepsze wyniki niż powiat i województwo. I tak 
np. Gimnazjum w Skrzyszowie (język polski) uzyskało 22 punkty, gdy 
tymczasem średnia w powiecie 21,6 pkt., w województwie 21,9 pkt.
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Z ponad 10 milionów złotych, jakie w latach 2011-
14 trafiły do naszej Gminy z funduszy unijnych, 
na liczne projekty edukacyjne wydaliśmy ponad  
2 mln 704 tys. zł. Wśród nich były:
Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglistów
Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku
Skrzyszowska Szkoła Muzyków
Skrzyszowska Szkoła Dojrzałych Informatyków
Szlifiernia Muzycznych Talentów 
Mały Uniwersytet Skrzyszowski
Szlifiernia Tenisowych Diamentów
W rodzinie siła

Wydatki na oświatę w Gminie Skrzyszów

2011 – 17.174.536
2012 – 16.975.153
2013 – 17.542.870

Liczby…
Na terenie Gminy jest:
 846 uczniów szkół podstawowych
512 uczniów szkół gimnazjalnych 
476 przedszkolaków.

Dzieci i młodzież uczą się w 6 szko-
łach podstawowych i 3 gimnazjach. 
Nasza kadra to 188 nauczycieli i 36 
wychowawców przedszkolnych. 



Na zdrowie

Ostatnimi laty sporo zainwestowaliśmy 
w opiekę zdrowotną. „Operatorem” 
zdrowia w Gminie jest Gminny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie 
świadczący usługi medyczne zgodnie  
z  najlepszymi dostępnymi standardami. 

Konsekwentnie rozwijamy bazę leczniczą. 
Przeznaczamy środki na modernizację 
budynków, sprzęt diagnostyczny i lekarski 
oraz akcje profilaktyczne. Prowadzimy też 
kompleksową informatyzację ośrodków  
w Gminie. Jej celem jest ucyfrowienie  in-
formacji gromadzonych podczas udziela-
nia świadczeń medycznych oraz wykorzy-
stanie wszystkich możliwości, jakie daje 
posiadanie informacji w takiej formie. 
Wiąże się to przede wszystkim z łatwo-
ścią ich odszukiwania i wykorzystania  
w procesie leczenia i opiece profilaktycz-
nej. Dane zgromadzone w postaci elektro-
nicznej są też niezbędne do prowadzenia 
czynności administracyjnych. W bardzo 

duże inwestycje obfituje rok bieżący. Za-
kupiliśmy dwa aparaty RTG do radiowi-
zjografii. Jeden trafił do ośrodka zdrowia  
w Skrzyszowie, drugi dla ośrodka zdrowia 
w Łękawicy. Rentgen wraz z radiowizjo-
grafią jest w dzisiejszych czasach niezbęd-
nym narzędziem w ręku lekarza stoma-
tologa. Dzięki tym urządzeniom lekarz 
ma szerokie możliwości diagnostyczne 
przy zachowaniu maksymalnego bezpie-
czeństwa dla pacjenta. Radiowizjografia 
umożliwia zastosowanie minimalnych 
dawek promieniowania RTG przy jedno-
czesnym zapewnieniu wysokiej jakości 
obrazów diagnostycznych wyświetlanych 
bezpośrednio na monitorach komputera. 
Wymieniliśmy aparaty EKG w ośrodkach 
zdrowia w Skrzyszowie i Szynwałdzie.
Przy ośrodku zdrowia w Skrzyszowie roz-
budowaliśmy parking.  Oprócz zwiększe-
nia ilości miejsc parkingowych poprawiła 
się estetyka tego miejsca. 

W kierunku cyfryzacji

W 2010 roku kupiliśmy aparat do USG z bogatym wyposażeniem 
dodatkowym, zaopatrzony m.in. w szereg głowic  zapewniają-
cych  wysokiej jakości diagnostykę ultrasonograficzną z zakresu 
ginekologii i położnictwa, urologii oraz kardiologii. System kom-
puterowy umożliwia udostępnienie pacjentom elektroniczne-
go zapisu dokumentacji USG, co stanowi nieocenioną wartość  
w skutecznej i szybkiej diagnostyce choroby, a w przypadku obra-
zu USG ciąży także wyjątkową wartość emocjonalną.
W 2011 roku GZOZ w Skrzyszowie zakupił 4 automatyczne, prze-
nośne defibrylatory, które trafiły do ośrodków zdrowia w Skrzy-
szowie, Pogórskiej Woli, Szynwałdzie i Łękawicy. Urządzenia są 
proste w  obsłudze. Z  pomocą wyraźnych, spokojnych poleceń 
głosowych i łatwych do zrozumienia ikon, defibrylator pokazuje 
krok po kroku, jak właściwie przeprowadzić akcję reanimacyjną.
W tym samym roku wymieniony został falownik w dźwigu  
w Ośrodku Zdrowia w Skrzyszowie, bez którego praca windy była-
by niemożliwa. Dźwig zewnętrzny zapewnia pacjentom, głównie 
niepełnosprawnym, dostęp do gabinetów lekarskich oraz pra-
cowni rehabilitacyjnej.
W 2012 i 2013 roku zmodernizowany został Ośrodek Zdrowia  

w Łękawicy. Odnowiono zarówno pomieszczenia wewnątrz bu-
dynku, jak i zewnętrzna część budynku, gdzie wykonano ocie-
plenie i elewację. Zakupiono również meble oraz wagi osobowe, 
które usprawniają pracę lekarzom i pielęgniarkom. 
W 2013 roku zakupiono wagi medyczne do pozostałych ośrod-
ków zdrowia oraz dokonano przeróbek istniejących już mebli  
w związku z dostosowaniem ich do pracy przy komputerach.
Od 2012 roku GZOZ w Skrzyszowie inwestuje w rozbudowę sieci 
internetowych w ośrodkach zdrowia i zaopatrywanie gabinetów 
w sprzęt komputerowy.
W 2012 roku częściowo wyremontowany został Ośrodek Zdrowia 
w Pogórskiej Woli. Remont objął dach, kominy, uzupełnienie ele-
wacji  oraz czyszczenie i malowanie ogrodzenia. 
W 2013 roku do pracowni fizjoterapii zakupiony został aparat do 
sonoterapii i klimatyzator w celu ulepszenia komfortu świadczo-
nych pacjentom usług.
 Wraz ze wzrastającą ilością dokumentacji medycznej pacjentów 
nastąpiła konieczność zakupienia mebli do rejestracji w ośrod-
kach zdrowia w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie.
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Tak było…

Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Pacjenta. Naszą misją jest 
profilaktyka i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy. 



Na zdrowie Fakty…
W Gminie funkcjonuje Gminny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Skrzyszowie. W jego skład wchodzą ośrodki 

zdrowia w Skrzyszowie,  Szynwałdzie, Łękawicy  

i Pogórskiej Woli. 

GZOZ w Skrzyszowie opiekuje się również dziećmi  

i młodzieżą szkolną w ramach medycyny szkolnej.

W latach 2011-2014 GZOZ poniósł wydatki 
na remonty i sprzęt w wysokości 523.212 zł.  
 

Za te pieniądze:

kupiliśmy notebooki dla poradni stomatologicznej  

i poradni rehabilitacyjnej OZ Skrzyszów

wyremontowaliśmy kotłownię OZ Skrzyszów 

do OZ Łękawica kupiliśmy: meble, chłodziarkę oraz 

wagi osobowe

przeprowadziliśmy termomodernizację OZ Łękawica

kupiliśmy zestawy komputerowe dla lekarzy

kupiliśmy faks do OZ Pogórskiej Woli, przeprowa-

dziliśmy tam roboty budowlane oraz dokonaliśmy 

czyszczenia i malowania ogrodzenia 

kupiliśmy turbinę do unitu stomatologicznego OZ 

Szynwałd 
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Liczby…
Badania USG wykonuje dwóch lekarzy.
W  GZOZ zapisanych jest  14.161 osób do leka-
rza oraz  14.406 osób do pielęgniarek.
Średnio w roku w poszczególnych Ośrodkach 
Zdrowia lekarze  POZ przyjmują ogółem 52.619 
pacjentów, stomatolodzy oraz ginekolog 9.209 
pacjentów, a rehabilitanci  1.661 pacjentów.

Zakres  działań GZOZ:
udzielanie świadczeń medycznych

współpraca z innymi placówkami medycznymi dla zapew-

nienia chorym kompleksowej opieki medycznej

orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów

działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

prowadzenie dokumentacji wykonanych świadczeń me-

dycznych oraz ewidencji wykonanych świadczeń zgodnie 

z wymogami zawartymi w umowach zawieranych z Mało-

polskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia



Pomagamy

Ze szczególną troską pochylamy się nad słabszymi, potrzebującymi wsparcia  
i pomocy. Nie zaczynamy i nie kończymy tylko na wypłacaniu świadczeń.  
Pomoc jest znacznie szersza, po prostu - autentycznie wspieramy mieszkańców. 
Po pierwsze, to nasz obowiązek, po drugie prawdziwa potrzeba z głębi płynąca.

Z troską i uwagąZ troską i uwagą

pomocą w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych
pomocą w uzyskaniu świadczeń z tytułu alimentów
pomocą w uzyskaniu pozostałych świadczeń z tytułu zabezpie-
czenia społecznego
wspieraniem w sytuacji pozostawania bez pracy (m.in.: szkole-
nia i zajęcia aktywizujące)
pomocą w docieraniu do poradnictwa specjalistycznego, w tym 
psychologicznego i prawnego
pomocą w docieraniu do Ośrodka Interwencji Kryzysowej
pomocą w redagowaniu pism procesowych
działaniami interwencyjnymi w sytuacji osób zaniedbanych, 

zagrożonych, potrzebujących udzielenia natychmiastowego 
wsparcia
pomocą w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, w uzyskaniu 
sprzętu medyczno-ortopedycznego, w korzystaniu z ulg, upraw-
nień, dostępu do turnusów rehabilitacyjnych w ramach PFRON
pomocą dla osób i rodzin z problemem alkoholowym 
podjęciem działań w celu częściowego lub całkowitego  ubez-
własnowolnienia i ustanowienia opiekuna prawnego dla osoby  
wymagającej ze względu na stan zdrowia tego rodzaju inter-
wencji
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Zadania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Czym się zajmuje poza zasiłkami? 

Liczby...
1.084 osoby skorzystały w ostatnich trzech latach z pomocy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.

Na ten cel przeznaczono 3.324.718 zł. Z tej kwoty wypłacono różnego ro-
dzaju zasiłki,  zorganizowano dożywianie w szkole, świadczenia zdrowot-
ne, usługi opiekuńcze.

GOPS wypłacał również różnego rodzaju świadczenia rodzinne. W latach 
2011-2014 wypłacono 2.211 zasiłków rodzinnych na kwotę 7.916.517 zł. 
Przyznano 126 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.417.604 zł, 167 
zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1.579.725 zł. Wypłacono 429 beciko-
wych na kwotę 429 tys. złotych, zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia 
dziecka  (208 świadczeń – 208 tys. złotych).

135 osobom wypłacono wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej  kwocie 359.800 zł.  Przyznano też 
specjalny zasiłek opiekuńczy. Skorzystało z niego 10 osób. Na ten cel prze-
kazano 32.483 zł. GOPS przyznał też 26 zasiłków dla opiekunów na kwotę 
129.820 zł.

Z funduszu alimentacyjnego przyznano 156 świadczeń na kwotę 850.740 zł.

Zorganizowano wypoczynek letni dla 126 dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

Objęto pomocą asystenta rodziny 20 rodzin, w których występują proble-
my wychowawcze.

Pracownicy socjalni zawarli 119 kontraktów z klientami.

Dla osób niepełnosprawnych, w starszym wieku i samotnych 

stosujemy następujące formy pomocy:

Umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Korzystanie ze  środowiskowych domów samopomocy.

Korzystanie z warsztatów terapii zajęciowej.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Turnusy rehabilitacyjne.

Fakty...
Opracowany został Gminny System Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. Na terenie gminy działa Zespół 
Interdyscyplinarny.
Utworzono Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Do-
tkniętych Przemocą w Rodzinie, gdzie przyjmują spe-
cjaliści: prawnik, psycholog i pracownik socjalny.



Zaszczepieni sportem
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Z troską i uwagąZ troską i uwagą

Wykuwanie charakterów 
Sport kwalifikowany i sport masowy. Sport w klubach i świetlicach. Orliki. 
Inwestycje w infrastrukturę i ludzi. Turnieje i zawody. Sukcesy indywidual-
ne i grupowe. W ciągu ostatnich czterech lat na dobre zaszczepiliśmy sport  
w Gminie. 

Orliki na każdym rogu
To oczywiście metafora, ale gdyby przeliczyć liczbę Orlików na liczbę miesz-
kańców, to bez wątpienia jesteśmy w czołówce peletonu w Polsce. Zdoła-
liśmy pozyskać środki na wybudowanie trzech kompleksów sportowych  
w Gminie. Orliki znajdują się w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli. 
Oprócz środków na Orliki pozyskujemy również pieniądze na prowadzenie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Rokrocznie korzystamy 
z projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” na dofinansowanie kosz-
tów zatrudnienia Animatorów. To trenerzy odpowiedzialni za prowadzenie 
zajęć sportowych na poszczególnych obiektach. Środki pochodzą z progra-
mu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto zatrudniamy sporą liczbę 
trenerów odpowiedzialnych za pracę z dziećmi i młodzieżą poza programem 
„Animator”. Współorganizujemy imprezy sportowe tak na Orlikach, jak  
i w halach sportowych, m.in. Turnieje o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów  
w różnych dyscyplinach. 

„Moje Boisko-Orlik 2012” jest 
rządowym projektem mają-
cym na celu aktywizację spor-
tową, przede wszystkim mło-
dych ludzi. Fakty…

Na terenie Gminy Skrzyszów wiodącą dyscypliną 
sportową jest piłka nożna. Początkowo w każ-
dym klubie były dwie sekcje: juniorów i seniorów, 
ale już od kilku lat liczba sekcji powiększyła się  
o trampkarzy młodszych i trampkarzy starszych. 
W sumie działa tu 5 klubów sportowych: LKS 
Ładna, KS Szynwałd, KS Pogoria Pogórska Wola, 
LUKS Skrzyszów, KS Szynwałd II i KS Łękawica.
Popularnością, popartą sukcesami, cieszą się też 
tenis stołowy i piłka ręczna. Tenisistka stołowa Ga-
luxu Skrzyszów, Katarzyna Galus, jest wielokrot-
ną laureatką Tarnowskiego Plebiscytu Sporto-
wego organizowanego przez Gazetę Krakowską. 
Ta utalentowana pingpongistka reprezentowała 
Polskę w kategorii kadetek odnosząc sukcesy, 
m.in. wygrywając Pro Tour kadetek na Malcie.
Od 2013 r. organizowane są rozgrywki Amator-
skiej Ligi Orlikowej w piłce nożnej. Do tej pory 
zwyciężyły drużyny: Unia Skrzyszów (I edycja), In-
ter Kom-Bud (II edycja),  SPORT TEAM (III edycja). 

Orlik w Pogórskiej Woli

Jak wygląda Orlik? Przyglądnijmy się na przykładzie kompleksu sportowe-
go w Pogórskiej Woli, gdzie Orlik powstał przy Zespole Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum. Składa się on z dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią. Pierw-
sze przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, drugie, wielofunkcyjne do ko-
szykówki oraz siatkówki. Kompleks ma budynek sanitarny z szatniami 
oraz magazyn na sprzęt sportowy. Kosztował około milion złotych. Ponad  
598 tys. zł. pochodziło ze środków zewnętrznych: 448 tys. zł. z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, a 150 tys. z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Otóż…

W Gminie organizujemy m.in.:
Turniej o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów w halo-
wej piłce nożnej młodzików i juniorów.
Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tarnowskiego 
i Wójta Gminy Skrzyszów.
Sportowe współzawodnictwo szkół noszących 
imię Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej o puchar 
przechodni Biskupa Tarnowskiego.
Turnieje w koszykówce dziewcząt. 
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta. 
Turnieje w piłce siatkowej tzw. „mikołajkowe”.
Turnieje tenisa stołowego.
Rajd rowerowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.



Strażacy Ochotnicy
Ochotnicze Straże Pożarne są fundamentem społeczności gminnej. Naszą dumą. Ich działania nie 
sprowadzają się li tylko i wyłącznie do akcji pożarniczych. Są niezbędni w przypadku klęsk żywioło-
wych, nieoczekiwanych, kryzysowych zdarzeń oraz w animacji życia codziennego. Dlatego OSP to także 
wizytówka gminy.

W ostatnich czterech latach sporo łożyliśmy na OSP, a przede wszystkim na remonty i przebudowy re-
miz. Wynika to z funkcji remizy, która jest nie tylko miejscem pracy strażaków, ale przestrzenią, w której 
spotykają się wszyscy mieszkańcy. To tutaj często odbywają się imprezy kulturalne, zebrania wiejskie, 
realizowane są szkolenia rolników, zbierany jest podatek, wpłaca się ubezpieczenia. Coraz częściej  
i liczniej w remizach pojawia się młodzież.

Liczby...Fakty...
W Pogórskiej Woli przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy 
budynek remizy OSP, założyliśmy dach nad całym bu-
dynkiem, przeprowadziliśmy prace wykończeniowe. 
Remiza ma teraz dwa nowoczesne i spełniające wszel-
kie wymogi garaże. Oprócz tego nową salę z zapleczem 
kuchenno-sanitarnym. Koszt całości inwestycji to  
1 mln 700 tys. zł. Na te działania pozyskaliśmy dofi-
nansowanie z PROW.
Korzystając z tego samego programu gruntownie wy-
remontowaliśmy remizę w Skrzyszowie.
Rozbudowaliśmy, wyremontowaliśmy i poszerzyliśmy 
o nowe funkcjonalności remizę w Łękawicy. Cała inwe-
stycja kosztowała blisko 1 mln 500 tys.zł, w tym 450 
tys. złotych to dofinansowanie. W części pomieszczeń 
remizy swoje miejsce znalazły: koło gospodyń wiej-
skich, klub młodzieżowy oraz kawiarenka internetowa.
Dofinansowaliśmy termomodernizację remizy OSP  
w Szynwałdzie oraz remont części bojowej.
Dofinansowaliśmy zestaw hydrauliczny w kwocie oko-
ło 24 tys. zł. dla OSP w Łękawicy.
Kupiliśmy samochód strażacki dla OSP w Szynwałdzie 
i planujemy zakup samochodu strażackiego dla OSP  
w Ładnej. 
Strażacy biorą udział w szkoleniach, startują w zawo-
dach, uczestniczą w świętach kościelnych, uroczysto-
ściach gminnych. Organizują pokazy sprzętu i prowa-
dzenia akcji na terenie szkół, zapraszają młodzież do 
remiz na pokazy. 
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Na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP: Ład-
na, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i  Szynwałd. Jednostki  
w Skrzyszowie i Szynwałdzie są jednostkami Krajowego Syste-
mu Ratowniczo Gaśniczego.
Poszczególne OSP zrzeszają 201 ochotników: OSP Ładna – 38 
(6 kobiet), OSP Łękawica – 41 (3 kobiety), OSP Pogórska Wola – 
34 (6 kobiet), OSP Skrzyszów – 33 (3 kobiety), OSP Szynwałd – 
55 (18 kobiet). 
Przy OSP działają 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopięce 
zrzeszające 30 członków oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze dziewczęce przy OSP Pogórska Wola i Szynwałd zrzeszające 
8 członkiń.
Na wyposażeniu OSP w Gminie Skrzyszów jest: 10 samochodów 
pożarniczych, w tym nowy samochód dla OSP Szynwałd ku-
piony w 2013 r., 8 motopomp, 13 pomp szlamowych, 1 pompa 
zanurzalna, 8 agregatów prądotwórczych z masztem oświetle-
niowym, 10  radiotelefonów samochodowych i  17  nasobnych 
(łączność  między OSP i PSP), 7 pił spalinowych do drewna, 3 piły 
do cięcia betonu, 5  zestawów hydraulicznych. OSP posiadają 
również 4 zestawy do ratownictwa medycznego z tlenoterapią 
i 3 nosze. 
Od 2011 roku strażacy ochotnicy interweniowali 841 razy. Ich 
pomoc jest bezcenna przy powodziach i innych klęskach żywio-
łowych. 

Czy wiesz, że…
OSP Szynwałd otrzyma w bieżącym roku sanie lodo-
we, ponieważ jako jednostka KSRG jest wyznaczona 
do ratownictwa wodnego na zbiorniku Korzeń.
W tym roku nawiązaliśmy współpracę ze strażą po-
żarną ze Słowacji z miejscowości Hniezdne oraz z OSP 
Barcice koło Nowego Sącza.



Gospodarujemy oszczędnie

Tam, gdzie można szukamy oszczędności. Sięgamy po środki z zewnątrz. 
Angażujemy bezrobotnych i pensjonariuszy zakładu karnego. Prowadzimy 
termomodernizacje. Korzystamy z ekologicznych i oszczędnych technologii.
Korzystając ze środków Funduszu Pracy zaktywizowaliśmy bezrobotnych,  
w tym, co szczególnie ważne, długotrwale bezrobotnych do prac remontowo-
budowlanych, konserwacyjnych  i porządkowych. Zatrudnienie umożliwia im 
zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych, a także doświad-
czenia zawodowego.
Z kolei stażyści nabywają praktycznych umiejętności głównie w pracy admi-
nistracyjnej.
Współpracujemy z Zakładem Karnym w Tarnowie. Osadzeni tam, wykonują 
na terenie Gminy szereg prac związanych z utrzymaniem porządku i czy-
stości. Pomagali w czasie powodzi i przy usuwaniu jej skutków. Największą 
korzyścią dla budżetu gminy były wykonywane przez nich prace budowlane: 
remonty w szkołach, przedszkolach i remizie, malowanie, remonty mostku, 
ułożenie korytek betonowych i bieżących płyt betonowych, montaż znaków 
przy drogach gminnych, odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych, 
remonty dróg gminnych.

21

Liczby...

W Pogórskiej Woli wokół zatoczki au-

tobusowej zamontowaliśmy lampy 

ledowe. Zużywają one dużo mniej prą-

du, nie wymagają wymiany. Inwestycja 

kosztowała 17 tys. zł.  Lampy mają moc 

36 W i 72 W. Ta inwestycja oznacza tak 

oszczędności, jak i poprawę bezpie-

czeństwa mieszkańców.

Spore oszczędności przyniosło nam 

ogłoszenie przetargu na dostawę prądu 

elektrycznego oraz montaż na budynku 

Urzędu Gminy ogniw fotowoltaicznych, 

co pozwala na pozyskiwanie prądu  

z energii słonecznej. 

W latach 2011-2014 w sumie zatrudniliśmy 249 bezrobotnych 
i stażystów
prace interwencyjne i roboty publiczne: 73 osoby
staże: 48 osób
prace społecznie użyteczne: 128 osób
zatrudnienie subsydiowane i staże w ramach projektu „Konser-
wator”: 8 osób
zatrudniliśmy też 84 pensjonariuszy Zakładu Karnego 
zatrudniliśmy 19 animatorów sportu w ramach pozyskanego 
dofinansowania (90 tys. zł.)

Wymierne oszczędności – do 50% na 

ogrzewaniu – przynoszą termomoder-

nizacje budynków publicznych. Ter-

momodernizacje wykonaliśmy m.in.  

w Zespole SP nr 1 i Gimnazjum w Skrzy-

szowie, budynku wielofunkcyjnym  

w Łękawicy, w szkołach w Pogórskiej 

Woli, Ładnej i Skrzyszowie Górnym.



Jesteśmy na „piątkę”

Fakty...
Jesteśmy atrakcyjni inwestycyjnie. Potwierdziło to badanie, jakie 
przeprowadzili Studenci Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie 
reprezentujący Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regio-
nalnych. Audyt Gminy pozwolił na  wysokie ulokowanie nas na 
mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Doceniono szczególnie 
wysoką jakość obsługi potencjalnych przedsiębiorców. W efekcie 
uzyskaliśmy tytuł „Gmina na piątkę”.

Edukacyjna Gmina Małopolski 2012. W plebiscycie organizowa-
nym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie z Gazetą 
Krakowską, zajęliśmy II miejsce w Małopolsce za realizację pro-
jektu pn. Skrzyszowska Szkoła Muzyków. Z kolei w 2013 roku, II 
miejsce w tym samym plebiscycie zajął projekt Mały Uniwersytet 
Skrzyszowski.

Kopalnia PO(KL)mysłów. W 2014 r. zajęliśmy I miejsce w konkursie 
Kopalnia PO(KL)mysłów w kategorii inicjatyw ukierunkowanych na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci za projekt pn. Skrzy-
szowska Szkoła Muzyków. W 2012 r. roku w tym samym konkursie 
otrzymaliśmy wyróżnienie za ten projekt – bilet do Brukseli.

Skrzyszowska Szkoła Małych i Dużych Anglików. Projekt zajął 
I miejsce w powiecie tarnowskim w plebiscycie na najlepszą ini-
cjatywę realizowaną z funduszy europejskich Małopolska Widać  
Zmiany. 
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Konsekwentne i wszechstronne działania proro-

zwojowe poza konkretnymi efektami, przynoszą 

efekty także w postaci nagród przyznawanych Na-

szej Gminie przez obiektywne i niezależne gremia. 

Tak było…
W 2011 roku Gimnazjum w Szynwałdzie zajęło 
pierwsze miejsce w rankingu gimnazjów powiatu 
tarnowskiego ogłoszonym przez Gazetę Tarnowską

W ciągu ostatnich czterech lat uczniowie ZSPiG  
w Skrzyszowie pięciokrotnie zdobywali tytuł laure-
ata w konkursie Małopolskiego Kuratora Oświaty.



Barwnie, estetycznie, atrakcyjnie
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Zabawowe place
W Szynwałdzie, Pogórskiej Woli oraz 
Łękawicy powstały place zabaw w 
ramach ogólnopolskiego konkursu 
„100 placów zabaw na 100 lat Ni-
vea”. Składają się z dwóch wieloele-
mentowych zestawów zabawowych, 
jednego elementu sprawnościowe-
go, dwóch huśtawek, dwóch buja-
ków sprężynowych, jednej karuzeli, 
piaskownicy, kosza na śmieci i ławki. 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci 
place zabaw są monitorowane.

Kuszące centra
Centra sołectw. Estetyczne i zadbane. Czyste. Atrakcyjne. Taki, docelowy wizerunek 
naszej Gminy, praktycznie osiągnęliśmy korzystając zarówno ze środków własnych, 
jak i zewnętrznych programów. Przede wszystkim z projektów w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydaliśmy na ten cel ponad 4 mln zł.

W Łękawicy 
wybudowaliśmy parking i plac rekreacyjny przed budynkiem wielofunkcyjnym oraz 
plac przed budynkiem OSP. Wybudowaliśmy też chodnik łączący obydwa place. 
Wydaliśmy ponad 700 tys. zł.

W Pogórskiej Woli 
powstał plac rekreacyjny, parking na 68 miejsc, ciąg pieszo-jezdny o szerokości 15 
metrów oraz chodnik. Wydaliśmy ponad 650 tys. zł.

W Szynwałdzie 
wybudowaliśmy parking, plac rekreacyjny i chodnik. Wyremontowaliśmy też chodnik 
wokół szkoły. Kwota wydatkowana ponad 700 tys. zł.

W Ładnej 
powstał chodnik, poszerzyliśmy jezdnię, położyliśmy nowy asfalt. Wybudowaliśmy 
plac rekreacyjny w centrum wsi z parkingiem. Wydaliśmy na Odnowę Centrum 
prawie 1 mln zł. Dodatkowo na zagospodarowanie przestrzeni publicznej prawie 
340 tys. zł.

W Skrzyszowie 
zagospodarowaliśmy centrum przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 poprzez 
m.in. wybudowanie ciągu komunikacyjnego, ogrodzenia, infrastruktury tech-
nicznej, budowę chodnika, zagospodarowanie terenów zieleni. Wydaliśmy ponad  
570 tys. zł.
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Nowa strona

Mamy nowoczesną, intuicyjną stronę internetową.  
Jesteśmy na Facebooku. 

Dłużej pracujemy

W poniedziałek urzędnicy gminni pracują do 17.00.

Usuwamy azbest

Uczestniczymy w Szwajcarsko-Polskim Progra-
mie Współpracy, którego celem jest demontaż, 
bezpieczne składowanie i utylizacja odpadów 
azbestowych. Na obszarze naszej gminy zewi-
dencjonowaliśmy ponad 1.000 ton odpadów 
azbestowych. 

Przedszkolaki

W Naszej Gminie oprócz 4 przedszkoli publicz-
nych i 6 oddziałów przedszkolnych jest też pla-
cówka niepubliczna – Zgromadzenie Sióstr Słu-
żebniczek NMP NP „Ochronka” w Szynwałdzie. 

Współpraca międzynarodowa

10 lipca 2014 r. podpisaliśmy list inten-
cyjny o współpracy pomiędzy Obertynem 
na Ukrainie, a Gminą Skrzyszów. Będzie-
my m.in. wymieniać doświadczenia, do-
bre praktyki, umiejętności.  Nawiązaliśmy 
również współpracę ze strażą pożarną ze 
Słowacji.

Niskie podatki, niskie opłaty 
 
Rolnicy z Naszej Gminy płacą jeden  
z najniższych podatków. Dbamy również  
o rozwój przedsiębiorczości, m.in. pozosta-
wiając w latach 2011-2012  na niezmienio-
nym poziomie podatek od nieruchomości 
płacony przez prowadzących działalność 
gospodarczą. 

Opłatek

Rokrocznie w każdym sołectwie Gminy organi-
zujemy spotkania opłatkowe dla seniorów. To 
okazja do rozmów, złożenia życzeń, podziele-
nia się opłatkiem, śpiewania kolęd oraz obej-
rzenia przedstawień jasełkowych  w wykona-
niu dzieci i młodzieży.


