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Konkurs „100 placów zabaw na 
100 lat Nivea” zakończył się pomyślnie 
dla Szynwałdu i Pogórskiej Woli. Oby-
dwie miejscowości zakwalifikowały się 
już w I etapie głosowania. Szynwałd 
na miejscu czwartym z 56 225 głosami 
w ogólnopolskim rankingu, zaś Pogór-
ska Wola na miejscu siódmym z 55 804 
głosami. Dzięki mieszkańcom, którzy 
tak aktywnie włączyli się w akcję, 
nasza gmina jako jedyna 
w Polsce już w I eta-
pie uzyskała świet-
ny wynik. O plac 
zabaw dla 
najmłodszych 
walczy jeszcze 
Łękawica i li-
czy na pomoc 
i n t e r n a u t ó w 
także z pozosta-
łych miejscowości 
naszej gminy.

Plac zabaw w Po-
górskiej Woli zostanie usytu-
owany pomiędzy nowo budowanym 
kościołem, a budynkiem wielofunkcyj-
nym ( tym, w którym jest apteka, biblio-
teka i urząd pocztowy). Zaś w Szynwał-
dzie znajdzie swoje miejsce za pomni-
kiem, pomiędzy szkołą, a ośrodkiem 
zdrowia.

Pomysłodawcą tej idei jest firma 
NIVEA Polska, która na stulecie istnienia 
swojej marki, postanowiła podarować 
polskim dzieciom sto placów zabaw. 
Ofertę skierowała do gmin i spółdziel-
ni mieszkaniowych całej Polski. Wa-

runkiem uczestnictwa było zgłoszenie 
odpowiedniej lokalizacji, a następnie 
udział wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców w internetowym głoso-
waniu.

W chwili obecnej nasza gmina 
ma obowiązek zaadaptować teren pod 
plac zabaw tzn. uporządkować go, wy-
tyczyć plac, przygotować podłoże pod 
nawierzchnię piaskową zgodnie z zasa-

dami obowiązującymi przy tego 
typu przedsięwzięciach. 

Place zabaw, które po-
wstaną w Szynwałdzie, 

Pogórskiej Woli i, miej-
my nadzieję, w Łęka-
wicy, będą się skła-
dać m.in. z: dwóch 
wieloelementowych 

zestawów zabawo-
wych, jednego elemen-

tu sprawnościowego, 
dwóch huśtawek, dwóch 

bujaków sprężynowych, jednej 
karuzeli, piaskownicy, kosza na śmieci 
i ławki. Wyposażenie może być nieco 
inne w zależności od lokalizacji. Każdy 
z placów zabaw będzie posiadał regu-
lamin związany z jego funkcjonowa-
niem.

Pozostaje tylko życzyć wszystkim 
zainteresowanym zapału do pracy, 
udanej i zgodnej współpracy oraz bra-
ku kłód pod nogami. 

Osoby, które chciałyby dokład-
nie zapoznać się z ofertą firmy NIVEA 
Polska mogą skorzystać z serwisu 
www.100latNivea.pl

Wydawca:
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Od kilku lat jest Pan wicemarszałkiem 
Małopolski. Często bywa Pan w Skrzyszo-
wie. Jak ocenia Pan naszą gminę i na jakie 
wsparcie województwa możemy liczyć?

Kiedy byłem prezydentem Tarnowa 
rozpoczęliśmy wspólną budowę wodo-
ciągu i kanalizacji. Te inwestycje dobiegają 
już końca. Gmina Skrzyszów dzięki przed-
siębiorczości mieszkańców dynamicznie 
się rozwija. Dodatkowym atutem jest 
położenie w sąsiedztwie Tarnowa. Za 
zaangażowaniem mieszkańców muszą 
iść także działania lokalnego samorządu 
i widać, że jest on w ostatnim okresie coraz 
bardziej aktywny. Świadczą o tym choćby 
wnioski składane w ramach projektów 
dofinansowywanych z funduszy unijnych. 
Na samą odnowę centrów miejscowo-
ści gmina otrzyma niemal 1 milion 700 
tysięcy. Jeszcze w tym roku prace będą 
prowadzone w Pogórskiej Woli i Łękawi-
cy, w przyszłym roku – w Szynwałdzie, 
a w kolejnym – w Ładnej. Dofinansowana 
zostanie również budowa parkingu przy 

zabytkowym kościele św. Stanisława 
w Skrzyszowie. Kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych otrzymali strażacy na remont remizy 
OSP, termomodernizowany jest zespół 
szkół. Orlik służy starszym i młodszym 
mieszkańcom. Jest jeszcze trochę czasu 
i możliwości dofinansowania różnych 
działań. Jestem przekonany, że gmina je 
wykorzysta.

Regulacja Wątoku i budowa zbiornika 
retencyjnego w Skrzyszowie to zadanie, 
na które mieszkańcy gminy czekają od 
kilku lat. Czy jest szansa, że teraz zostanie 
ono zrealizowane, a powodzie przestaną 
nam zagrażać? 

Dobrze znam ten problem. Konieczne 
są rozwiązania, które zapewnią skuteczną 
ochronę terenów położonych w całej zlew-
ni Wątoku, dlatego zarząd województwa 
zdecydował o przygotowaniu koncepcji 
zapobieżenia powtarzającym się wylewom. 
Przekazaliśmy też większość kwoty na jej 
sfinansowanie. Zobowiązaliśmy Małopolski 

Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wod-
nych do zajęcia się 
realizacją zadania. 
Przetarg na wyko-
nanie inwestycji 
został ogłoszony 
17 sierpnia br. 
a prace budowla-
ne powinny roz-
począć się jeszcze 
w tym roku. Jego 
przedmiotem jest 
budowa zbior-
nika na potoku 
„Korzeń”. To po-
ważne i kosztow-

ne przedsięwzięcie. Trzeba było je dobrze 
przygotować. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
mieszkańcy chcieliby szybkiego załatwie-
nia tej sprawy. Mogę zapewnić, że zbiornik 
w Skrzyszowie powstanie, a mieszkańcy nie 
będą już musieli bać się obfitych opadów. 

 
Mówi Pan o inwestycjach. Ale w gmi-

nie Skrzyszów realizowane są także pro-
jekty edukacyjne. 

Bardzo mnie to ciesz y,  przede 
wszystkim jako przewodniczącego ko-
mitetu sterującego europejskiego Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To 
właśnie z tego programu finansowane 
są działania edukacyjne, szkoleniowe, 
sportowe i promocyjne. Inwestycje infra-
strukturalne są bardzo ważne i trzeba je 
prowadzić, zwłaszcza gdy można liczyć 
na wsparcie spoza budżetu gminy, jednak 
najważniejsze są wszelkie inwestycje w lu-
dzi, stworzenie im możliwości rozwoju. 
Bardzo dobrze, że mieszkańcy gminy 
chcą z takiej okazji korzystać. W czerwcu 
byłem na zakończeniu bardzo ciekawego 
projektu „Czego Jaś się nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał”. W jego efekcie 
wszystkie szkoły w gminie zyskały pomoce 
dydaktyczne a prawie tysiąc dzieci brało 
udział w ciekawych zajęciach, spotkaniach 
i wycieczkach. Projekt kosztował prawie 
jeden milion. Był to bardzo dobry pomysł, 
który przyniósł efekty. Dobrze, że Skrzyszów 
wykorzystuje możliwości, które dajemy 
całemu regionowi. Wiem, że w tym roku 
rozpoczynają się kolejne dwa projekty. 
Zyskały naszą aprobatę, a w efekcie także 
dofinansowane. Myślę tu o Skrzyszowskiej 
Szkole Muzyków i Szkole Dojrzałych 
Informatyków. Taka aktywność dobrze 
świadczy o gminie i jej mieszkańcach. 

Inwestycje i zmiany
Każda gmina oprócz wielu zadań i działań, z którymi boryka się na 

co dzień, staje także przed wyzwaniami, które próbuje skutecznie pod-
jąć. Budowa drogi, szkoły, remizy, instalacja systemu komputerowego  
w urzędzie, napisanie i wydanie folderów promocyjnych, program doskona-
lenia organizacji urzędu - wszystko to są przedsięwzięcia inwestycyjne. Także 
działania władz Gminy Skrzyszów nakierowane są na realizację wielu inwestycji, 
a co za tym idzie, na poprawę warunków życia mieszkańców i stworzenie im 
jak największych możliwości rozwoju. Dbając o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości gminy, 
we wszystkich realizowane są lub będą inwestycje istotne dla lokalnych społeczności, często od lat ocze-
kiwane. 

O projektach, inwestycjach i przyszłości naszej gminy rozmawialiśmy z Romanem Ciepielą, Wicemar-
szałkiem Województwa Małopolskiego.
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ŁADNA

Projekt odnowy centrum wsi – zło-
żony w konkursie z działania „Odno-
wa i rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w wyniku którego 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 
tys. złotych. Projekt przewiduje budowę 
placu rekreacyjnego obok szkoły oraz 
budowę chodnika wraz z odwodnieniem 
na odcinku od remizy OSP do szkoły. 
 * Kontynuacja dwuletniego projektu 

budowy wodociągu dofinansowana 
z działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na odcinku Ładna (przysiółek Jaźwiny) 
– Pogórska Wola. Etap II. 

 * Projekt na budowę kanalizacji i wodo-
ciągu na odcinku Ładna – Średziny II. 

 * Remont (wymiana nawierzchni) dróg 
„Średziny” i „Księża” z Funduszu Sołec-
kiego, dotacji wojewody na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

 * Wymiana okien w szkole podstawowej 
– koszt około 50 tysięcy złotych.

 * Uruchomienie oddziału przedszkolne-
go w roku szkolnym 2011/2012

 * Odwodnienie drogi obok cmentarza – 
złożony został wniosek o pozwolenie 
na budowę. Rozpoczęcie prac plano-
wane jest jeszcze w tym roku. 

Inwestycje realizowane i planowane do realizacji
na terenie gminy Skrzyszów w roku 2011

ŁĘKAWICA

Rozbudowa remizy OSP. Z przyczyn 
niezależnych od Urzędu Gminy nastąpiło 
rozwiązanie umowy z dotychczasowym 
wykonawcą. W związku z tym ogłoszony 
został nowy przetarg i nastąpiło podpisanie 
umowy z nowym wykonawcą, którym zosta-
ła firma Ład-Bud z Ładnej. Koszt dokończenia 
inwestycji wynosi ponad 700 tysięcy złotych. 
Termin zakończenie – 31 stycznia 2012 roku. 

 
 * Projekt odnowy centrum wsi złożony 

w konkursie z działania „Odnowa i roz-
wój wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w wyniku którego otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 361 886 
złotych. Projekt przewiduje budowę 
parkingu i placu rekreacyjnego przed 
budynkiem wielofunkcyjnym oraz 
budynkiem OSP, a także budowę 
chodnika łączącego obydwa place.

 * Przygotowanie projektu chodnika 
o długości 1 km, na odcinku od ko-
ścioła w kierunku Skrzyszowa, wzdłuż 
lewej strony drogi powiatowej oraz 
budowę 310 metrowego odcinka 
chodnika za kwotę około 250 tys. 
złotych.

 * Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze gminnej „Granice Porębskie” 
z Funduszu Sołeckiego. 

 * Wymiana stolarki w budynku wielo-
funkcyjnym. Koszt około 20 tysięcy 
złotych

 * Uruchomienie dodatkowego oddzia-
łu przedszkolnego w roku szkolnym 
2011/2012 
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POGÓRSKA WOLA
Realizacja projektu dofinansowanego 

z działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W ramach inwestycji powstanie plac 
rekreacyjny położony między nowym 
kościołem a apteką, parking na 68 
miejsc zlokalizowany za budynkiem 
wielofunkcyjnym, ciąg pieszo-jezdny 
o szerokości 15 metrów stanowiący 
równocześnie wjazd do szkoły oraz 
chodnik na odcinku od nowego kościoła 
do remizy OSP. Trwające prace wykonuje 
Firma Handlowo-Usługowa Szymon Pyrcz 
z Tuchowa. Koszt realizacji inwestycji, która 
ma zostać zakończona do 30 września 
2011 roku wynosi ponad 600 tysięcy 
złotych. 

 * Kontynuacja dwuletniego projektu 
budowy wodociągu dofinansowana 
z działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na odcinku Ładna (przysiółek Jaźwiny) 
– Pogórska Wola. Etap II 

 * Budowa fragmentu kanalizacji za 
kwotę około 65 tysięcy złotych 

 * Przygotowanie projektu kanalizacji i wo-
dociągu przysiółków Podgórz i Pogórz 
wraz z terenami przyległymi do bazy 
ZRUG i PGNiG – realizowany na zlecenie 
Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

 * Opracowanie projektu budowy odcin-
ka oświetlenia ulicznego na Żurawień-
cu za cmentarzem 

 * Remont drogi Pogórska Wola – Ładna. 
Etap II

 * Wykonanie z Funduszu Sołeckiego 
nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej nr 1532 do cmentarza

 * Remont i rozbudowa bazy dydaktycz-
nej pod kątem uruchomienia dodat-
kowego oddziału przedszkolnego za 
kwotę 50 tys. złotych.

SKRZYSZÓW

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzy-
szowie dofinansowana ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz kredytu preferencyjnego z premią 
termomodernizacyjną. Inwestycja o war-
tości 1 mln złotych obejmuje: moderni-
zację fundamentów i stropów, wykonanie 
i podświetlenie elewacji, budowę jaskółek, 
wymianę okien. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo Budowlano-Usługowo-Handlo-
we MATEO. Zakończenie prac planowane 
jest na 30 listopada 2011 roku 

 * Wymiana okien w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Skrzyszowie za kwotę ponad 30 
tysięcy złotych 

 * Opracowanie projektu na zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej 

w Górnym Skrzyszowie wokół Szkoły 
Podstawowej nr 2 

 * Przygotowanie inwestycji budowy 
przedszkola wraz z pasażem usługo-
wym obok budynku urzędu gminy 
w ramach Partnerstwa Publiczno-Pry-
watnego 

 * Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 
od Delikatesów Centrum w kierunku 
Górnego Skrzyszowa za kwotę około 
150 tysięcy złotych 

 * Wykonanie z Funduszu Sołeckiego 
nawierzchni asfaltowej na drodze 
gminnej 1547/2 na odcinku od zjazdu 
asfaltowego z drogi powiatowej do 
zakrętu potoku Wątok w Skrzyszowie 
Górnym.

 * Remont remizy OSP ze środków pro-

gramu Małopolskie Remizy finanso-
wanego przez Urząd Marszałkowski 

 * Zakup i montaż jednej wiaty przystan-
kowej
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SZYNWAŁD

Wykonanie przez GCKiB projektu 
budynku nowej biblioteki. W budynku 
znajdować się będzie m.in pracownia 
multimedialna, kawiarenka internetowa 
i sala teatralna. Inwestycja sfinansowana 
będzie w ramach rządowego programu 
„Kultura Plus, Priorytet Biblioteka Plus. In-
frastruktura Bibliotek” , a także z programu 
„Małopolska Biblioteka Plus” wdrażanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. 

 * Projekt odnowy centrum wsi złożony 
w konkursie z działania „Odnowa i roz-
wój wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w wyniku którego otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 434 003 zło-

te.Projekt przewiduje budowę parkin-
gu obok kościoła, placu rekreacyjnego 
za pomnikiem i chodnika na odcinku 
od kościoła do szkoły oraz remont 
chodnika wokół szkoły. Inwestycja 
zostanie zrealizowana w 2012 roku.

 * Projekt modernizacji budynku po GS 
i jego otoczenia w celu adaptacji pod 
targowisko

 * Budowa wodociągu na Urwie (etap 
VI) i kanalizacji (etap VI). Wniosek 
został złożony w ramach konkursu 
z działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Szacowana wartość robót to ok. 1 
mln złotych (wodociąg) i 300 tys. 

złotych (kanalizacja). 
 * Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 

za kwotę około 60 tysięcy złotych 

 * Remont i zmiana nawierzchni dróg 
„Zagumnie” , „Na Kąty” i „Na Korzeń”, 
realizowana ze środków dotacji wo-
jewody na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

 * Przygotowanie z Funduszu Sołeckiego 
podłoża drogi „Na Korzeń” poprzez 
zażwirowanie 

 * Przygotowanie projektu oświetlenia 
ulicznego obok cmentarza 

 * Zakup i montaż czterech wiat przy-
stankowych

Oprócz inwestycji budowlanych 
i infrastrukturalnych, gmina realizuje 
również i planuje dalszą realizację tzw. 
projektów „miękkich”, czyli szeregu 
działań związanych z pozyskiwaniem 
środków UE na realizację oraz zarzą-
dzanie i monitoring projektów zwią-
zanych z rozwojem zasobów ludzkich 
oraz przedsięwzięciami promocyjny-
mi. Projekty „miękkie” to inwestycje 
w człowieka, w jego wiedzę, kwalifika-
cje, umiejętności. 

W ramach projektu „Animator – 
Moje Boisko Orlik 2012” pozyskano 
środki na prowadzenie zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży. Zajęcia odbywają się na obiektach 
sportowych Moje Boisko Orlik 2012 
w Skrzyszowie oraz w Szynwałdzie. Za-
trudniono animatorów do prowadzenia 

zajęć. Projekt realizowany jest do listopa-
da 2011roku.

Skrzyszowska Szkoła Muzyków 
to projekt, które realizowany jest od 15 
sierpnia 2011 roku i trwać będzie do 29 
lutego 2012 roku. W ramach projektu za-
planowano zajęcia muzyczno-wokalne 
dla 30 dzieci w przedziale wiekowym 8-16 
lat z terenu całej gminy. Zajęcia obejmują 
naukę gry na perkusji, gitarze, keyboar-
dzie i skrzypcach oraz warsztaty wokalne. 
Po negocjacjach z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy ostatecznie pozyskano dofinanso-
wanie w wysokości prawie 50 tysięcy zło-
tych.

Skrzyszowska Szkoła Dojrzałych 
Informatyków to projekt, który prze-
widuje przeszkolenie 50 mieszkańców 
gminy i wsi bezpośrednio do niej przy-
legających, którzy nie potrafią obsługi-

wać komputera w stopniu wystarczają-
cym na samodzielną z nim pracę oraz 
nie umieją korzystać z Internetu. Pro-
jekt, skierowany do osób w przedziale 
wiekowym 25 – 64 lata realizowany jest 
od 15 sierpnia 2011 roku, a jego zakoń-
czenie nastąpi 30 grudnia 2011 roku. Po 
przeprowadzonych negocjacjach z Wo-
jewódzkim Urzędem Pracy pozyskane 
dofinansowanie wynosi prawie 50 ty-
sięcy złotych.

Skrzyszowska Szkoła Małych i Du-
żych Anglistów, to projekt który zakłada 
naukę języka angielskiego dla 65 miesz-
kańców gminy. W grupie tej znajdzie się 
35 dzieci w wieku 8-13 lat oraz 30 doro-
słych spokrewnionych z dzieckiem, którzy 
nie znają lub znają bardzo słabo język an-
gielski. Rozpoczęcie realizacji projektu za-
planowano na 3 października 2011 roku, 
a jego zakończenie nastąpi 29 czerwca 

Projekty „miękkie” realizowane przez gminę Skrzyszów
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2012 roku. Pozyskane dofinansowanie 
wynosi prawie 50 tysięcy złotych.

1 lipca złożony został wniosek z dzia-
łania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – Mały Uniwersytet Skrzyszow-
ski. Projekt planowany jest do realizacji 
w okresie 1 sierpnia 2012 roku – 31 lipca 
2013 roku i obejmie 6 szkół podstawowych 
z tereny gminy. W projekcie weźmie udział 
316 uczniów, dla których zorganizowane 
zostaną zajęcia dodatkowe mające na celu 
pomoc uczniom nie radzącym sobie z pro-
blemami (logopedyczne, zajęcia dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w czyta-
niu i pisaniu w tym zagrożonych dyslek-
sją, z trudnościami w nauce matematyki) 
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych (z za-
kresu języka angielskiego, plastyki, in-
formatyki, matematyczno-przyrodnicze 
i muzyczno-taneczne). W ramach projektu 
zostanie ponadto doposażona baza dy-
daktyczna poszczególnych szkół. Złożony 
wniosek uzyskał już pozytywną ocenę for-
malną, a obecnie trwa ocena merytorycz-
na. Wartość projektu wynosi ponad 200 
tysięcy złotych z czego prawie 50 tysięcy 
przeznaczonych zostanie na pomoce dy-
daktyczne.

W czerwcu podsumowano realiza-
cję trwającego prawie dwa lata projektu 
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie 
będzie umiał”. W projekcie o wartości 
niemal 1 mln. złotych uczestniczyło blisko 
tysiąc dzieci z terenu całej gminy.

Inne inicjatywy 
podejmowane ne terenie 

gminy Skrzyszów:

 * Opłatki dla seniorów
 * Koncerty charytatywne
 * Reorganizacja maili w Urzędzie Gminy 

oraz instytucjach gminnych
 * Utworzenie Geoportalu GIS czyli banku 

informacji przestrzennych (koszt około 
20 tysięcy złotych)

 * Zmiana wizerunku strony internetowej 
gminy

 * Zakup żwiru na drogi – ogółem 4000 
ton

 * Zakup wyrobów betonowych na drogi 
za kwotę około 16 tys. złotych.

 * Realizacja projektu „Internet szansą na 
lepszy start w przyszłość dla uczniów 
Małopolski” 2011 – 2013 

 * Opracowanie koncepcji regulacji 
Wątoku za kwotę prawie 300 tysięcy 
złotych przy współudziale Urzędu 

Miasta Tarnowa, Miasta i Gminy Ryglice 
i Gminy Miasta Tarnowa.

Studium i jego rola

Niezwykle istotnym dla każdej jed-
nostki terytorialnej dokumentem jest 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego czyli 
dokument określający ogólnie planowany 
sposób zagospodarowania całego teryto-
rium, zawierający informacje o położeniu 
obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
i inne funkcje, o przebiegu głównych szla-
ków komunikacyjnych, terenów chronio-
nych itp.

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny stanowi podstawę do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W studium formułuje się 
zasady polityki przestrzennej, integruje 
dokumenty programowe oraz przedsta-
wia wizje związane z rozwojem gospodar-
czym i społecznym. Studium zawierające 
bardzo szeroki zakres informacji na temat 
środowiska naturalnego gminy, jej spo-
łeczności i gospodarki, nie jest prawem, 
tylko zobowiązaniem władzy lokalnej do 
działań zgodnie z wyznaczonymi kierun-
kami. 

W 2011 roku w gminie Skrzyszów 
planowane jest zakończenie procedury 
zmiany zapisów Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego oraz częściowej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Zadanie podzielone zostało 
na pięć etapów:

Zmiany w zakresie ogólnych ustaleń 
architektonicznych zabudowy na terenie 
gminy oraz zmiany kilku obszarów pod te-
reny inwestycyjne i telekomunikacyjne – 
zmiany uchwalone 30 grudnia ubiegłego 
roku weszły w życie w lutym.

Częściowa zmiana Studium i planu 
miejscowego na terenie wsi Ładna i Skrzy-
szów dotycząca głównie przeznaczenia 
terenów położonych w pobliżu skrzyżo-
wania drogi krajowej nr 4 oraz drogi po-
wiatowej w kierunku Woli Rzędzińskiej we 
wsi Ładna, z przeznaczeniem pod zabu-
dowę sklepem wielkopowierzchniowym. 
Projekty uchwalone zostały 27 czerwca 
bieżącego roku i obecnie przekazane do 
kontroli Wojewody Małopolskiego.

Zmiana Studium dotycząca pozo-
stałej części gminy, polegająca głównie 
na wyznaczeniu nowych terenów pod 
zabudowę mieszkaniową (ok. 1200ha) 
oraz terenów pod działalność produkcyj-

ną i usługową (ok. 350ha), a także zmiana 
planu miejscowego związana głównie 
z przeznaczeniem nowych terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. Po procedurach formalnych, projek-
ty zostaną przekazane Radzie Gminy do 
uchwalenia.

Wartość zamówienia obejmującego 
zrealizowane już trzy pierwsze etapy wy-
nosi 444 586 złotych.

W drugiej połowie bieżącego roku 
planowane jest przystąpienie do kolejnej 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego związane z powięk-
szeniem terenów pod zabudowę jednoro-
dzinną, zmianą części przepisów ogólnych 
utrudniających inwestycje oraz z dostoso-
waniem zapisów planu miejscowego tak, 
by pozostawały w zgodzie z przepisami 
prawa w zakresie inwestycji dotyczących 
telekomunikacji.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy 
planowane jest uruchomienie systemu 
informacji przestrzennej wraz z modułem 
służącym do prowadzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
System ten, zgodnie dyrektywą 2007/2/
WE Parlamentu Europejskiego, zapewni 
dostęp przez Internet do informacji prze-
strzennej z terenu gminy i będzie rów-
nocześnie początkiem przystosowania 
infrastruktury informacji przestrzennej 
do wymogów ustawy „o o infrastrukturze 
informacji przestrzennej”. Wszystkim zain-
teresowanym system zapewni możliwość 
przeglądania publicznych danych w za-
kresie informacji przestrzennej z poziomu 
przeglądarki internetowej. Usprawni tak-
że proces wydawania wypisów i wyrysów 
oraz zaświadczeń z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Prze-
widywany koszt wdrożenia systemu wy-
niesie niecałe 20 tysięcy złotych bez kosz-
tów serwera.
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Te słowa z refrenu popularnej pio-
senki można odnieść do festynowej 
atmosfery, jaka zapanowała w Gmi-
nie Skrzyszów wraz z nadejściem lata. 
W nieomal każdej wsi znaleźli się orga-
nizatorzy-entuzjaści tej formy spędza-
nia i umilania czasu wolnego, w którym 
można oderwać się od codziennych 
obowiązków i zajęć. 

Scenariusze są zazwyczaj podobne 
- występ zaproszonego zespołu muzycz-
nego, zabawa taneczna najlepiej do białe-
go rana, gry sportowe, zabawy, konkursy, 
a wszystko dla każdej grupy wiekowej 
i płci. Uczestnicy konkursów (których czę-
sto trzeba namawiać i prosić, jak to bywa 
z naszymi rodakami, którzy boją się spon-
taniczności i niezwykle poważnie pod-
chodzą do swojej Osoby) rzucają workami 
z sianem, przeciągają linę, trafiają do celu, 
walczą o tytuł Super Rodziny lub inny, też 
Super. A wszystko okraszone humorem 
i beztroską zabawą.

Obowiązkowo muszą być rozmaite 
potrawy i ciasta dla podtrzymania sił wi-
talnych oraz najprzeróżniejsze napoje, 
których domaga się odwodniony podczas 
tańców organizm. Dużym powodzeniem 
cieszy się ostatnio, o dziwo, bo to prze-
cież wszystko dzieje się na wsi, chłopskie 
jadło.

Jednak największych emo-
cji przysparzają tzw. cegiełki, 
których losowanie trwa przez 
większą część programu. A tak się 
już przyjęło, że wygrywa każda 
cegiełka. Clou imprezy stanowi 
jednak losowanie tzw. szczęśli-
wych cegiełek, pod którymi kryją 
się naprawdę atrakcyjne nagrody. 
Ich sponsorami są zazwyczaj wła-
ściciele firm mających siedzibę 
na terenie gminy Skrzyszów lub 
mieszkający w jej obrębie, czy też 
indywidualni mieszkańcy. 

Pomysłodawcy festynów starają się 
nie tylko o świetną zabawę, ale także , 
może zabrzmi to trywialnie, o jak najlep-

szy dochód. Jednakże przestaje 
zalatywać trywialnością, gdy 
wspomnimy o tak zwanych wyż-
szych celach. Dochód (szczęśliwi 
ci co go osiągnęli!), przeznacza 
się na konkretne przedsięwzię-
cia związane z funkcjonowa-
niem wsi, czy też organizacji, 
która urządza festyn. W Skrzy-
szowie dochód został przezna-
czony na kościelne kuranty oraz 
odwodnienie placu kościelnego. 

Organizatorzy z Łękawicy część docho-
dów przeznaczyli na potrzeby 
tutejszej szkoły, a część pozo-
stała do dyspozycji władz so-
łeckich. Ładna zaś postanowiła 
za uzyskany dochód zakupić 
urządzenie na plac zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców 
wsi. Szynwałd, swój zysk ze 
sprzedaży cegiełek przeznaczył 
na wspieranie działań i przed-
sięwzięć szkolnych oraz zakup 
sprzętu muzycznego dla mło-
dzieży uzdolnionej muzycznie, 
rozwijającej swój talent w gru-

pach działających przy rodzimym koście-
le parafialnym. 

W tym gotowym scenariuszu nieba-
gatelną rolę pełni pogoda. Tylko zagorzali 
miłośnicy takiej formy spędzania wolnego 
czasu są w stanie wyściubić nos z domu 
w przypadku niesprzyjającej aury i mimo 
wiatru, chmur i deszczu świetnie się ba-
wić. A podczas tegorocznych imprez po-
goda pokrzyżowała niestety nieco plany 
w Ładnej i w Szynwałdzie oraz pod koniec 
festynu w Łękawicy. Mimo to wszystkie 
imprezy można uznać za udane. I naj-
prawdopodobniej zostaną powtórzone 
w przyszłym sezonie.

„Jak się bawią ludzie…”

Zaświadczenie o prawie do głosowania
 Wyborca, który w dniu głosowania 

będzie przebywał poza miejscem zamiesz-
kania może uzyskać zaświadczenie o 
prawie do głosowania, na podstawie 
którego może zagłosować w dowolnym 
obwodzie głosowania – tak w kraju jak 
i za granicą. Zaświadczenia o prawie do 
głosowania w zarządzonych na dzień 9 
października 2011 r. wyborach do Sejmu 

RP i Senatu RP, wydawane są w pokoju 
nr 15 (I piętro) w godzinach pracy 
Urzędu. Zaświadczenie o prawie do gło-
sowania może uzyskać wyborca, który:

• posiada czynne prawo wyborcze;
• jest zameldowany na pobyt stały 

na terenie gminy Skrzyszów lub został 
na swój wniosek wpisany do rejestru 
wyborców gminy Skrzyszów.

Zaświadczenia odbiera się za po-
kwitowaniem osobiście lub przez upo-
ważnioną pisemnie osobę, przy czym 
w upoważnieniu należy wskazać imię 
(imiona) i nazwisko oraz numer PESEL 
wyborcy. 

Zaświadczenia wydawane będą do 
piątku - 7 października 2011r. do godz. 
15:30.
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Okres wakacji to czas sprzyjający 
wypoczynkowi, wyjazdom i ..leniucho-
waniu. Propozycje ciekawego, a jedno-
cześnie aktywnego spędzania wakacyj-
nych dni przygotowało Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Wyzłocone słońcem szczyty

Młodzież z Ładnej i Szynwałdu wybrała 
się w Pieniny. Pogoda była wyśmienita, 
a wędrówkę górską rozpoczęliśmy w Kro-
ścienku.

Dwudziestopięcioosobowa, pełna en-
tuzjazmu grupa w miarę szybko dotarła do 
Góry Zamkowej, gdzie znajdują się pozo-
stałości zamku „Pieniny”. Ludowe podania 
głoszą, że wybudował go Bolesław 
Wstydliwy dla swojej żony Kingi, 
której figurka znajduje się w grocie 
powyżej ruin. Kolejny odcinek drogi, 
w kierunku Trzech Koron, nie był 
zbyt trudny i wkrótce wspinaliśmy 
się po licznych stopniach metalowej 
kładki. Zdyszani dotarliśmy na szczyt 
niewielkiej platformy widokowej za-
wieszonej na wysokości 982 m n.p.m. 
Z Trzech Koron rozciąga się imponu-
jący widok na Tatry, Magurę Spiską, 
Gorce, Pasmo Radziejowej, Dunajec 
oraz Pieniny, a po stronie słowackiej 
można dostrzec zabudowania Czer-
wonego Klasztoru. Dalsza droga prowadziła 
już tylko z górki, poprzez Wąwóz Szopczań-
ski do Sromowiec Niżnych gdzie czekał na 
nas „busik”. Po krótkim odpoczynku wyru-
szyliśmy na zamek w Niedzicy. 

Zamek zwany Dunajcem, powstał 
prawdopodobnie w XIV wieku i po burzli-
wych dziejach obecnie mieści się w nim mu-
zeum, a ekspozycje obejmują autentyczne 
wnętrza, wystawę poświęconą historii 
zamku oraz cele więzienne z narzędziami 
tortur. Widok z tarasu na pienińskie szczyty 
i panoramę Zalewu Czorsztyńskiego do-
starczył niezapomnianych wrażeń.

Ostatnim etapem naszej wyprawy była 
wizyta w ruinach zamku czorsztyńskiego, 
który w czasach swojej świetności był 
własnością króla Kazimierza Wielkiego. 
Obecnie, zabezpieczony jako trwała ruina, 
dostępny jest zwiedzającym głównie ze 
względu na swoje malownicze położenie 
i tarasy widokowe. Rozleniwieni ciepłymi 
promieniami słońca, trochę zmęczeni, ale 
szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do 
Ładnej, z której o wczesnym brzasku 12 
lipca wyruszyliśmy.

Z nauką na ty

Całkiem odmienny charakter miała ko-
lejna propozycja. Był to autokarowy wyjazd 
do Warszawy, a jego celem - zwiedzanie 
Centrum Nauki Kopernik, zapoznanie się 
z propozycją planetarium nazwanego 
przez jego twórców Niebem Kopernika 
oraz obejrzenie pokazu multimedialnego 
w Parku Fontann. 

Propozycja okazała się strzałem w dzie-
siątkę bo naprawdę było co zobaczyć i cze-
go doświadczyć! 

Obiekty Centrum, zarówno z zewnątrz 
jak i w środku są imponujących rozmiarów. 
Cały kompleks składa się z dwóch części: 
budynku w kształcie litery L o dwóch kon-

dygnacjach naziemnych, mieszczący wy-
stawy stałe i czasowe oraz multimedialne 
planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów 
usytuowane w bryle przypominającej wy-
glądem kamień narzutowy. 

W Centrum Nauki mieliśmy okazję 
obejrzeć i przeprowadzić liczne doświad-
czenia naukowe na interaktywnych wy-
stawach. Stałych ekspozycji jest sześć, 
w nich 450 eksponatów, które aż proszą 
się aby ich dotknąć, pobawić się nimi 
i przeprowadzić na nich doświadczenie. 
Każdy z uczestników znalazł coś, co go 
zachwyciło, zadziwiło, a przede wszystkim 
dostarczyło nowych wrażeń, poszerzyło 
wiadomości czy wręcz dostarczyło całkiem 
nowych. Dzięki Centrum mogliśmy przeżyć 
trzęsienie ziemi, przejechać się na rowerze 
w towarzystwie ludzkiego szkieletu, wy-
wołać tornado, przelecieć się latającym 
dywanem, poleżeć na łóżku fakira, przeje-
chać się samochodem „po kilku głębszych”, 
przeprowadzić proces uzdatniania wody, 
odkopać kości dinozaurów, przeprowadzić 
śledztwo w sprawie morderstwa, posłuchać 
odgłosów rynku w Kalkucie, dźwięków me-

tra i szlifierki, zagrać na harfie, dotrzeć do 
korzeni cywilizacji, poznać ludzki organizm 
i funkcje poszczególnych organów. .

Opinia wszystkich uczestników była 
zgodna: Centrum to niezwykłe miejsce, 
a czas w nim spędzony to frajda jakich 
niewiele. 

Po ogromnych wrażeniach odpoczy-
nek znaleźliśmy w planetarium. Tam wzię-
liśmy udział w wyprawie Karola Darwina, 
twórcy teorii o pochodzeniu gatunku. 
Doświadczyliśmy też niezwykłego zjawi-
ska, jakim jest występowanie czarnych 
dziur. A wszystko to za sprawą pokazu 
wyświetlanego na sferycznym ekranie 
otaczającym widownię ze wszystkich stron. 
Dzięki temu mieliśmy wrażenie zanurzenia 

się w obserwowanym świecie, ocierania 
się nieomal o zwierzęta i ludzi będących 
bohaterami prezentowanych filmów. 
Niesamowitość obrazów potęgował 
system nagłaśniający rozmieszczony 
wokół widowni.

Przysłowiową „kropką nad i” było 
zapewne obejrzenie późnowieczorne-
go pokazu multimedialnego w Parku 
Fontann. Tańczące w rytm muzyki 
strumienie wody oświetlone feerią barw 
budziły zachwyt licznie zgromadzonych 
widzów. Widowisko wzbogacił barwny 
pokaz filmowy i laserowy odbywający 
się na ekranie z wodnej mgły. Przewijały 

się na nim obrazy związane z życiem stolicy 
oraz jej historią opowiedzianą legendami. 

Trochę kultury

Inny wyjazd do Warszawy to wizyta 
w Teatrze Buffo na musicalu „Metro”. 

„Metro” obchodziło w tym roku swoje 
dwudziestolecie, mimo to nadal cieszy się 
popularnością i sympatią widzów. Jego 
miłośników wciąż fascynuje porywająca 
muzyka Janusza Stokłosy, znane piosenki 
i nieprzeciętna choreografia Janusza Józe-
fowicza, a grający w nim aktorzy, zarówno 
ci sprzed dwudziestu lat jak i obecni, świet-
nie wpisują się w całość spektaklu, dzięki 
swojemu talentowi, pasji, żywiołowości 
i autentyczności. 

Historia opowiedziana w „Metrze” do-
tyczy marzeń i pasji, rozczarowań i zdrad, 
młodzieńczych ideałów i władzy pieniądza, 
ale przede wszystkim –miłości. I mimo 
zarzucanej jej obecnie banalności, niedo-
skonałości „ujęcia tematu” i braku scenicz-
nego rozmachu (mała scena, słabe efekty 
specjalne), nadal przyciąga widzów .

Kartka z wakacji
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Nadeszło lato. Słońce przygrzewało 
coraz mocniej. Wszędzie było słychać ćwier-
kanie ptaków, a w powietrzu unosiły się 
zapachy kwiatów. Misiowi wydawało się, 
że nigdy nie było tak gorąco. Wziął baryłkę 
z miodkiem i usiadł pod drzewem . Podja-
dając miód zaczął rozmyślać o zimie, o mro-
zach, aż w końcu zasnął…

 Obudził się, ale jakby w całkiem od-
mienionym świecie. Wszędzie było biało. 
Drzewa, latem zielone, teraz pokrywała 
biała pierzynka. Tak samo trawę na której 
kwitły stokrotki, wcześniej zieloną, otulała 
warstwa białego puchu. Miś nie wiedział, co 
się stało! Rozejrzał się dookoła, ale oprócz 
słoika z miodkiem i białego śniegu, niczego 
niepokojącego nie dostrzegł. 

 Uszatek zrozumiał, że nadeszła zima, 
ale ciągle nie wiedział, dlaczego po gorą-
cym lecie tak szybka nadeszły mrozy?

 - Coś tu jest nie tak… Ale czemu nie 
czuję zimna, skoro wokół jest tyle śniegu?- 
mówił  Miś do siebie.

 Niedźwiadek postanowił rozejrzeć 
się po okolicy. Spacerował po zaśnieżonym 
świecie i nie mógł się nadziwić, jak to się 
wszystko stało. W końcu zobaczył coś inne-
go poza drzewami i krzakami.

 Na środku niewielkiej polanki Uszatek 
ujrzał małe jeziorko skute lodem. Postano-
wił zostać tu chwilkę. Zaciekawiony stanął 
ostrożnie jedną nóżką na jego tafli, chcąc 
sprawdzić, czy lód jest odpowiednio gruby, 
aby utrzymać jego ciężar. Nic nawet nie 
drgnęło, więc Miś już trochę pewniej zrobił 
następny i następny krok, aż w końcu zna-
lazł się na samym środku jeziorka. Było tam 
ślisko.

 - „Szkoda, że nie mam łyżew. 
Pojeździłbym na nich po lodzie, 
bo umiem, a to jeziorko  jest 
prawie jak lodowisko… - 
pomyślał zmartwiony Miś – 
ale zawsze mogę poślizgać 
się na łapkach.”

Zaczął się ślizgać, 
a spodobało mu się to tak bardzo, 
że nie zauważył, kiedy zrobiło się 
ciemno. W końcu zorientował się, 
że jest późno.

 - Ojej, trzeba wracać do domu… Ale 
którędy ja mam pójść? – zasmucił się biedak, 
a po jego policzku spłynęła malutka łza. 

 - Hej! – usłyszał nagle jakiś głos.
 - K…k…kto to? – Uszatek bał się coraz 

bardziej i po jego policzkach spadało coraz 
więcej malutkich łez. 

Tajemnicze głosy dobiegały zza 
drzew:

 - Hej! To my! Tutaj Misiu!
Miś poparzył w tamtą stronę.
 - Kto mnie woła?
 - Jesteśmy wróbelkami i zapraszamy 

ciebie do naszego mieszkanka.
 - Wróbelki? Ale wasze mieszkanki jest 

chyba za małe, abym mógł się w nim zmie-
ścić…

 - Chodź do nas i zobacz jakie mamy 
mieszkanko!

 - Dobrze, już idę!
Uszatek poszedł w stronę drzew, ocie-

rając mokre od łez policzki.
Drzewa rosły tworząc krąg, a na każ-

dym z nich mieściły się po 2-3 gniazdka. 
W środku rosło największe drzewo z duuużą 
dziuplą.

 - Serdecznie witamy u nas! 
Jestem Ćwirek, a to jest moja 

rodzina i przyjaciele – 
 przedstawił się dość 

okazały wróbelek, chyba 
największy ze wszystkich, 

i pokazał 
 skrzydełkami swoich 

towarzyszy – Misiu, czyżbyś za-
błądził?

 - Nie wiem, gdzie jestem 
i jak mam wrócić do domu…- poskarżył 

się niedźwiadek.
 - Jest już późno, może chciałbyś prze-

nocować w naszej przytulnej dziupli wypeł-
nionej 

 piórkami?
 - Bardzo chętnie…- powiedział Miś 

ziewając.
Uszatek wdrapał się do dziupli, po 

czym od razu zasnął…
 Obudził się pod drzewem, a obok nie-

go stał słoik z miodem.
 - „ To był tylko sen…” – pomyślał z za-

dowoleniem Miś z oklapniętym uszkiem.

Agnieszka Sysło

Autorka jest obecnie uczennicą szó-
stej klasy Szkoły Podstawowej im. Korne-
la Makuszyńskiego w Ładnej. Opiekę lite-
racką sprawowała mgr Małgorzata Rze-
gocka. Praca uzyskała II nagrodę w kon-
kursie zorganizowanym przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie i zgodnie z regulaminem konkursu 
prezentujemy nagrodzone prace w Echu 
Skrzyszowa. 

 

Zimowy sen

W marcu Gminne Centrum Kultu-
ry i Bibliotek w Skrzyszowie ogłosiło 
konkurs „Pamiętajmy o ogrodach” dla 
właścicieli ogrodów znajdujących się 
na terenie Gminy Skrzyszów. Dokład-
ny regulamin oraz informacje można 
było uzyskać na stronie internetowej 
GCKiB oraz w siedzibie organizatora. 
Mieliśmy nadzieję i przekonanie, że tak 
sympatyczny konkurs znajdzie niemałe 
grono chętnych uczestników. Liczyliśmy 
na odwagę i spontaniczność właści-
cieli, na ich chęć zdrowej rywalizacji, 

pragnienie pokazania swoich dokonań 
i podzielenia się doświadczeniami z in-
nymi uczestnikami oraz czytelnikami 
i internautami. Tak się jednak nie stało. 
Na konkurs wpłynęły tylko dwa zgłosze-
nia. Z Szynwałdu i Ładnej. Wobec takiej 
sytuacji zdecydowaliśmy, że konkurs się 
nie odbędzie i nie powołaliśmy komisji 
konkursowej. Uznaliśmy natomiast, 
że osoby które zgłosiły swój akces do 
konkursu należy nagrodzić za ich od-
wagę, kreatywność i wrodzone poczucie 
piękna. Stąd wręczone podczas Doży-

nek Gminnych w Skrzyszowie nagrody 
książkowe. 

Nadal mamy nadzieję, że tego typu 
konkursy mają sens. Liczymy, że duch 
zdrowej rywalizacji i zabawy jest w stanie 
wziąć górę nad niepewnością, nieśmiało-
ścią czy pesymizmem. Mamy nadzieję ,że 
mieszkańcy naszej gminy potrafią otwo-
rzyć się na nowe propozycje i pozytywnie 
na nie odpowiedzieć lub choćby się do 
nich ustosunkować. Stare porzekadło 
„Siedź w kącie, a znajdą cię” nie jest już dzi-
siaj aktualne w żadnej dziedzinie życia.

Wariacje pokonkursowe – „Pamiętajmy o ogrodach”



lipiec-wrzesień 2011

Echo Gminy14

Pierwsza historyczna wzmianka 
o Skrzyszowie pochodzi z 1333 roku, kiedy 
to jego nowy właściciel – Spicymir Leliwi-
ta znacznie powiększył wieś i w lesie obok 
niej założył nową wieś o tej samej nazwie 
aż na stu łanach flamandzkich (3000 mor-
gów)1. Skąd jednak wzięła się nazwa tej 
miejscowości? 

Mieszkańcy opowiadają różne legen-
dy, w których starają się ustalić jej etymo-
logię. Według jednej z nich nazwa Skrzy-
szów pochodzi od imienia rycerza Strzyża 
(Skrzyża). Był to obcy rycerz, który osiedlił 
się na tych terenach i spolszczono jego 
imię. Bardzo popularna wśród mieszkań-
ców jest również gawęda, która mówi, że 
dawno temu w tych okolicach było skrzy-
żowanie dwóch szlaków handlowych. Lu-
dzie mieszkający przy tym szlaku nazywali 
swoją wioskę „Wioska przy skrzyżowaniu”. 
Z biegiem lat nazwa przekształciła się 
w jeden wyraz: Skrzyszów, który przetrwał 
do dnia dzisiejszego. Inni przypuszczają, iż 
pochodzi ona od skrzypiących kół wozów, 
które jeździły tym szlakiem2. Jak mówi 
przysłowie, w każdej legendzie jest ziarno 
prawdy, zatem warto się przyjrzeć, jak to 
jest w tym przypadku.

Legendy łączące nazwę ze skrzyżo-
waniem lub skrzypiącymi kołami wozów 
zakładają, że przez Skrzyszów wiódł trakt 
handlowy. Jest to prawda, bowiem w po-
łowie XV wieku powstał ważny szlak han-
dlowy zwany wrocławskim, prowadzący 
z Niemiec do Tarnowa, a wychodząc Bramą 
Pilzneńską z miasta na wschód wiódł m. in. 
przez Skrzyszów do Lwowa. W XVI-XVII 
wieku, kiedy interesy gospodarcze Hrab-
stwa Tarnowskiego związane były ściśle 

1  Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz 
2009 – Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic 
w zarysie, Skrzyszów-Tuchów, s. 23.

2  Legendy przytoczone w artykule 
zebrałam podczas rozmów z miesz-
kańcami Skrzyszowa.

z terenami wschodnimi, droga ta stanowiła 
szlak z Niemiec i Śląska na Ruś. Zwana była 
wtedy „drogą śląską”3. Z naukowego punk-
tu widzenia jest to jednak nieprawdziwe 
wyjaśnienie pochodzenia nazwy. Na pod-
stawie pierwszych zapisów: Crisow (1333 
rok), Sczrissow (1346-1358) językoznawcy 
wysnuwają dwie hipotezy etymologiczne. 
A. Orzechowska twierdzi, iż Skrzyszów to 
„nazwa dzierżawcza od nazwy osobowej 
Skrzysz”4. Pogląd ten mógłby pokrywać 
się z pierwszą spośród przytoczonych po-
wyżej legend. Ten punkt widzenia neguje 
jednak S. Rospond. Pisze: „Skrzyszów […] 
pierwotnie Krzyszów własność Krzysza, 
imienia będącego spieszczonym skróce-
niem Krzywosąda lub Krzysztofa. Dodanie 

3  Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz 
2009 – Dzieje…, op. cit., s. 26.

4  Orzechowska Alicja 1975 – Nazwy miej-
scowe dawnego powiatu pilzneńskiego 
oraz prawobrzeżnej części dawnych po-
wiatów sandomierskiego i wiślickiego, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 
s. 54.

nagłosowego S- nastąpiło drogą pewne-
go procesu językowego, polegającego na 
przyłączeniu przyimka z do nazwy (tzw. 
fałszywa dekompozycja). […] z + Krzyszo-
wa à Skrzyszowa i stąd Skrzyszów. Mniej 
prawdopodobne jest wyjaśnienie od prze-
zwiska Skrzysz (od wyrazu skrzysz, skrzesz 
= ‘rodzaj placków’). Pierwszy bowiem za-
pis niedwuznacznie potwierdza pierwot-
ną postać Krzyszów”5. Także pochodzący 
z Szynwałdu o. S. Stańczyk podaje, że 
dawniejsza nazwa niemiecka Skrzyszowa 
brzmiała Cristhof, to znaczy Dwór Krzysz-
tofa6.

Magdalena Madeja

5  Rospond Stanisław 1984 – Słownik 
etymologiczny miast i gmin PRL, Wro-
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 
s. 353.

6  Stańczyk Stanisław 1989 – Żal mi tego 
ludu – ks. prałat Aleksander Siemieński 
proboszcz w Szynwałdzie, Tuchów, s. 
14.

Czym chata bogata...

Artykuł powstał z inicjatywy Krystyny Marcisz i Kazimierza Brauna-przewodnika PTTK

Wspomnienia zawsze budzą senty-
ment i wzruszenie. Dlatego bardzo liczymy 
na Państwa współpracę i zaangażowanie 
przy budzeniu tych wspomnień.

Chcemy przypomnieć, jak było, 
porównać, jak jest. Ukazać dobrze znane 
miejsca w kontekście upływającego czasu. 
Chętnie skorzystamy z Waszych domo-

wych archiwów, fotografii i wspomnień. 
Na pewno znajdą one miejsce w naszym 
kwartalniku.

Bo przecież dom to nie tylko sprzęty, 
nie tylko przysłowiowy chleb i sól. To miej-
sce szczególnie istotne, z którym wiążą 
się najważniejsze życiowe wspomnienia. 
Wspomnienia przyrody, ulubionych zakąt-

ków, często dziś już zapomnianego języka 
i równie zapomnianych tradycji i zwycza-
jów. Owe miejsca, do końca bliskie sercu 
człowieka stanowią wspaniałą inspirację 
dla twórców kultury i sztuki. Są punktem 
oderwania od zmiennej i niepewnej co-
dzienności, sprzyjają poszukiwaniu daw-
nego szczęścia, prostoty i beztroski.

Co oznacza nazwa Skrzyszów?
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Pogoria - drużyna juniorów
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