Święta Bożego Narodzenia to czas pokoju,
pojednania i radości.
Niech będą dla Państwa czasem odpoczynku
i wzajemnej życzliwości.
Niech je rozjaśnia blask Betlejemskiej nocy...
A w 2012 roku niech spełnią się Państwu
wszystkie marzenia i zrealizują plany.
Niech Nowy Rok będzie również
pełen optymizmu i wiary w lepsze jutro...
			

Marcin Kiwior
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Drodzy czytelnicy,
czas szybko leci i oto wkrótce minie rok, odkąd oddaliśmy w Wasze ręce
pierwszy numer „Echa Gminy”. Bardzo chcieliśmy, aby powołane wówczas do
życia pismo stanowiło nie tylko przekaz informacji o rzeczach ważnych i poważnych, ale także było źródłem uśmiechu, wspomnień, a czasami nostalgii.
Staraliśmy się, aby każdy kolejny numer był jeszcze lepszy i jeszcze ciekawszy
tak, by każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Cieszy nas, że coraz więcej
osób włącza się w tworzenie gazety, bo wciąż chcemy, by była ona o Was
i dla Was. Ale rok dla kwartalnika to czas niedługi, dlatego wiemy, że wciąż są
to pierwsze kroki. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, by z każdym kolejnym
numerem spełniać oczekiwania coraz szerszego grona czytelników.
Za kilka dni Boże Narodzenie. To wyjątkowe święta dla większości z nas.
Czas rodzinnych spotkań, ciepłej atmosfery i wspólnej radości. I takich właśnie
świąt serdecznie Państwu życzymy. Niech choć na tych kilka krótkich dni
znikną codzienne zmartwienia i kłopoty, a ich miejsce niech zajmie spokój,
uśmiech i niepowtarzalny aromat jedynej w swoim rodzaju wigilijnej kuchni.
A nadchodzący Nowy Rok niech po prostu nie będzie gorszy, niż ten, który
mija.
Redakcja „Echa Gminy”

Redakcja nie odpowiada za
treść komunikatów i ogłoszeń. Nadesłane teksty redakcja publikuje na
odpowiedzialność autora. W przypadku tekstów dotyczących osób
trzecich, autor powinien posiadać
pisemną zgodę na publikację i użycie nazwiska. Redakcja może odmówić publikacji tekstu w przypadku
podejrzenia o naruszenie dóbr osobistych i dobrego imienia osób trzecich. Redakcja zastrzega sobie możliwość redagowania i skracania nadesłanych tekstów oraz nadawania
im własnych tytułów. Nadesłanych
materiałów, z wyjątkiem fotografii,
nie zwracamy.

2

Echo Gminy

październik-grudzień 2011

Nie było rozczarowań
Z wójtem Marcinem Kiwiorem rozmawiała Dorota Filip
Kończy się rok budżetowy, a zarazem pierwszy rok pańskiej kadencji
jako wójta. Na ile zamierzenia i plany,
które na pewno miał pan kandydując
na to stanowisko, rozminęły się z rzeczywistością?
Nie rozminęły się. Wiedziałem,
z czym wiąże się to stanowisko i jakie jest
to wyzwanie więc nie było potem żadnych
rozczarowań. Ja jestem pracoholikiem i nawet moja żona już się z tym pogodziła. Ta
praca nie kończy się po ośmiu godzinach.
Trudno nawet określić kiedy się kończy, bo
czasami nie tylko nie ma wolnych wieczorów, ale także sobót i niedziel. Ale daje mi
też ogromną satysfakcję. To jest miejsce,
z którego można pomagać ludziom, a pomaganie ludziom to jedna z najlepszych
rzeczy, które można robić.
A jak układa się współpraca z radnymi i samorządem województwa czy
parlamentarzystami?
Bardzo dobrze. Radę mam doskonałą. Nie ma tu miejsca na żadną politykę.
Owszem, dyskutujemy, spieramy się, ale
wyłącznie o działania, które mają realny
wpływ na kształt gminy i życie jej mieszkańców. Ludzi interesują efekty pracy
a nie spory czy udowadnianie kto ma rację. Radni walczą o swoje miejscowości
jak lwy, ale jest to zawsze merytoryczna
i konkretna dyskusja. Nigdy też nie napotkałem problemów w kontaktach z samorządem województwa na każdym szczeblu na czele z całym zarządem, panami
marszałkami oraz pracownikami urzędu

marszałkowskiego. Bardzo dobrze układa
się współpraca z powiatem tarnowskim,
starostami, jak również z pracownikami
starostwa. Gdy tylko pojawiam się z jakimś
problemem, to naprawdę szybko i chętnie
wszyscy starają się pomóc go rozwiązać.
Jeżeli chodzi o współpracę z różnymi jednostkami, to nie mam żadnych powodów
do narzekań.
Rząd zapowiada oszczędności. Jak
te zapowiedzi przełożą się na sytuację
finansową gminy takiej jak Skrzyszów?
U nas jeszcze tak bardzo się nie przełożą. Udało nam się dopiąć budżet. Zakończyliśmy kilka inwestycji, a na następny rok
zaplanowana jest kontynuacja tych rozpoczętych, a także rozpoczęcie zupełnie nowych. Prace toczyć się będą we wszystkich
miejscowościach gminy, bo wciąż jeszcze
wykorzystujemy dotacje unijne, których
udało się sporo pozyskać. Największe obciążenie budżetu to wodociągi i kanalizacja. W tej materii dużo jeszcze mamy do
zrobienia, a to pochłania ogromne koszty.
Ale dopóki jest to możliwe, będziemy te
prace kontynuować. Nie zamykamy ani
jednego przedszkola, co więcej, ani jednemu dziecku nie odmówiono przyjęcia,
bo powstały nowe oddziały. To także pociąga duże wydatki, ale nie wolno przecież oszczędzać na najmłodszych, bo to
jest inwestycja w przyszłość i te wydane
pieniądze na pewno są dobrze zainwestowane. Z bólem serca podjąłem decyzję o likwidacji szkoły nr 2 w Szynwałdzie
(oczywiście ostatnie słowo należy do Rady

Gminy). Ale tam uczęszczało kilkanaścioro
dzieci i pod względem ekonomicznym ta
szkoła nie mogła się obronić. Spotkałem
się z rodzicami. Okazali się wspaniałymi
ludźmi, którzy doskonale rozumieją sytuację. Wszystko przebiegło bezboleśnie,
ale zamknięcie szkoły zawsze jest przykre. Ustawa o finansach publicznych jest
bardzo skomplikowana i co gorsza wciąż
komplikuje się bardziej. Nie wystarczy
dodać i odjąć. Trzeba brać pod uwagę
mnóstwo wskaźników i obwarowań. Wykształcenie, w szczególności matematyka
finansowa, bardzo mi pomaga. Kiedy myślę nad kolejnymi działaniami pod kątem
finansowym, to już mam w głowie co i jak
trzeba zrobić. I nigdy nie ograniczam się
tylko do dnia dzisiejszego, ale próbuję
także przewidzieć konsekwencje finansowe tych działań w przyszłości.
Co dalej z Wątokiem?
Wiem, że mieszkańcy chcieliby szybkich działań, ale tak się po prostu nie da.
Regulacja Wątoku i budowa suchych polderów to ogromne pod każdym względem przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie,
które wymaga mnóstwa przygotowań
pod względem formalnym, a to niestety
trwa. W dodatku rzecz nie dotyczy przecież samego Skrzyszowa, ale także Ryglic
i Tarnowa. Musimy działać wspólnie, tak, by
odwieczny problem Wątoku raz na zawsze,
ale porządnie rozwiązać. Małymi co prawda
kroczkami, ale posuwamy się w tych działaniach do przodu. Aktualnie jest finalizowana koncepcja zabezpieczenia potoku Wątok oraz trwają prace nad przygotowaniem
rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego realizowana przez MZMiUW z Krakowa
pod patronatem Zarządu Województwa
Małopolskiego.
Dziękuję za rozmowę.

WÓJT MARCIN KIWIOR – LAUREATEM PLEBISCYTU
NA NAJPOPULARNIEJSZEGO WÓJTA MAŁOPOLSKI 2011 roku
29 listopada podczas uroczystej gali
w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior
odebrał dyplom i witosowy kapelusz – nagrodę w plebiscycie na Najpopularniejszego
Wójta Małopolski 2011.
Już po raz dwunasty Gazeta Krakowska
i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
zorganizowały plebiscyt na Najpopularniejszego Wójta Małopolski 2011. W tym roku o tytuł
walczyło 85 włodarzy gmin, na których mieszkańcy oddawali głosy. Wśród 10 nagrodzonych,
na szóstej pozycji znalazł się wójt Skrzyszowa
Marcin Kiwior, uzyskując 1199 głosów. - Bez
wątpienia jesteście najlepszymi samorządowcami w całej Małopolsce która jest tak silna, jak silne
są nasze samorządy. Życzę dalszej satysfakcji
z waszej służby i oby te wyróżnienia was uskrzyEcho Gminy

dlały zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu – mówił
podczas gali rozdania nagród Stanisław Sorys,
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. - To dla mnie ogromna satysfakcja. Chcę
gorąco podziękować mieszkańcom, radnym
i pracownikom za oddane głosy, bo one świadczą
o akceptacji tego co robię i poparciu dla moich
działań. Aprobata mieszkańców, dla których
przecież jestem i pracuję, znaczy o wiele więcej
niż niejedna odgórna nagroda - powiedział
po odebraniu nagrody Marcin Kiwior. Wyróżnieni samorządowcy zgodnie podkreślali, że
swoją pracę traktują jako służbę publiczną,
a przyznany tytuł jako mobilizację do podejmowania dalszego wysiłku. Wójtowi Marcinowi
Kiwiorowi gratulujemy i życzymy wytrwałości
w kolejnych, samorządowych działaniach.
Dorota Filip
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Więźniowie dla gminy
Więźniowie coraz częściej znajdują
zajęcie na terenach gmin. Do lipca 2011
roku w całym kraju pracowało 4291
skazanych. Również gmina Skrzyszów
korzystała z pomocy więźniów osadzonych w tarnowskim zakładzie karnym.
Współpraca Urzędu Gminy
Skrzyszów z Zakładem Karnym
w Tarnowie układa się bardzo dobrze.
W bieżącym roku codzienne
na terenie gminy pracowało średnio 6-7 osadzonych. Podstawowym zajęciem było wykonywanie
prac związanych z utrzymaniem
porządku i czystości. Skazani kosili trawę, wycinali krzewy i czyścili
rowy przy drogach gminnych,
sprzątali potok Wątok, Wątoczek
i Potok Chotowski (było to kilkakrotne zbieranie śmieci oraz wycinanie zarośli i wikliny), wycinali zarośla
i obcinali gałęzie przy drodze gminnej
Ładna-Pogórska Wola, porządkowali teren po oczyszczalni ścieków w Pogórskiej
Woli.
Bardzo pożyteczni okazali się w czasie powodzi i przy usuwaniu jej skutków.
Przez dwa dni pracowało wówczas 20 skazanych.

Największą korzyść dla budżetu gminy przyniosły wykonywane przez osadzonych prace budowlane :
- remont w Szkole Podstawowej
w Pogórskiej Woli (pomieszczenia dla
oddziału przedszkolnego oraz biblioteki

szkolnej). W tym miejscu podkreślić należy bardzo duży wkład radnego Jana
Świątka, który zajął się przywożeniem
i odwożeniem skazanych przez ponad
dwa miesiące
- prace remontowe w Łękawicy
(przedszkole i szkoła ), przy bardzo dużej
pomocy radnych Michała Łabędzia i Wacława Budzika

- remiza OSP w Skrzyszowie - prace
remontowe
- wykonanie remontu mostku na rowie melioracyjnym w Pogórskiej Woli
- ułożenie około 100 metrów bieżących korytek betonowych w Łękawicy
(Stara Droga, Na Ciureja)
- ułożenie około 50 metrów
bieżących płyt betonowych w rowie obok „Orlika” w Skrzyszowie
- montaż znaków przy drogach gminnych (22 znaki w Skrzyszowie, Ładnej, Pogórskiej Woli)
- odtworzenie i konserwacja
rowów melioracyjnych w Skrzyszowie na długości około 1200
metrów bieżących
- remont dróg gminnych (“łatanie “dziur asfaltem na zimno)
Koszty poniesione przez
urząd gminy w 2011 roku to zaledwie 10.463,09 złotych przeznaczonych na
zakup artykułów spożywczych, odzieży roboczej oraz ubezpieczenia. W przeliczeniu
na jedną osobę, daje to kwotę około sześciu złotych dziennie.
Jerzy Sysło

Azbest wciąż niebezpieczny
Na szczęście dawno już minęły
lata, gdy mieszkańcy miast i wsi uszczęśliwiani byli odpadami azbestowymi.
Lata minęły, ale odpady zostały i wciąż
są tak samo niebezpieczne. 29 listopada gmina Skrzyszów przystąpiła do Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, którego
celem jest demontaż, bezpieczne składowanie i utylizacja odpadów azbestowych.
29 listopada w Szczucinie,
gminie zaprawionej w walce
z azbestem, 39 gmin z terenu
Małopolski podpisało umowy
o przystąpieniu do SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy,
którego celem jest wyeliminowanie z terenu gmin wszystkich
elementów zawierających azbest.
Początkowo chęć uczestnictwa zgłosiło
ponad 60 gmin, ale z czasem chętni się
wykruszali. Większość gmin niestety nie
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widzi, lub nie chce widzieć problemu.
Albo po prostu, jak na wszystko, nie ma
pieniędzy. Wśród pięciu gmin z terenu powiatu tarnowskiego, które podpisały umowę, jest także gmina Skrzyszów. - Na ob-

szarze naszej gminy zewidencjonowaliśmy
ponad 1000 ton odpadów azbestowych. To
stosunkowo dużo i wciąż duże zagrożenie.
Echo Gminy

A zdrowie mieszkańców jest najważniejsze.
Udział w projekcie gwarantuje wysokie dofinansowanie, a jeżeli są możliwości i są pieniądze – trzeba to wykorzystać – mówi wójt
Marcin Kiwior – Pieniądze konieczne jako
wkład własny mamy na ten cel zabezpieczone.
Budżet całego projektu, dla
wszystkich gmin jest rzeczywiście imponujący i wynosi 15 milionów franków szwajcarskich. Każda
z uczestniczących w projekcie gmin
otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% swoich kosztów. Nie bez
znaczenia jest fakt, że 20% ogólnej
masy zebranych odpadów stanowić
mogą te zgromadzone wcześniej,
przed rozpoczęciem projektu, a 20%
dofinansowania przeznaczyć można
na nowe pokrycia dachowe dla osób
najbiedniejszych.
Dorota Filip
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Przegląd inwestycji gminnych
zrealizowanych w ostatnim kwartale
Końcówka roku to wzmożona
działalność gminy na polu inwestycyjnym. Oprócz inwestycji, o których
pisaliśmy w poprzednich numerach,
zrealizowano lub rozpoczęto kolejne.
Są to przede wszystkim:
* Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej –etap
VI w Szynwałdzie z terminem
zakończenia – 31 maj 2012r.
W ramach inwestycji zostanie
wybudowane 5301,90m sieci
wodociągowej i 80 szt. przyłączy
oraz 935,40 m sieci kanalizacyjnej i 9 szt. przyłączy.
* Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 413 w Ładnej z odprowadzeniem wód kanalizacją deszczową
do rowu G1. Inwestycja zakończy
się jeszcze w tym roku.
* Termoizolacja stropu nad salą
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Ładnej o grubości 30 cm
i powierzchni 504m2.
* Budowa odwodnienia boiska
sportowego w Łękawicy.

* Budowa oświetlenia ulicznego w Szynwałdzie wzdłuż drogi
gminnej nr dz. 1572 (droga na
cmentarz), w Pogórskiej Woli –
przysiółek Żurawieniec oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia
pętli autobusowej na Wielkim Polu
w Pogórskiej Woli
Sfinalizowanie budowy drogi dojazdowej do nowo otwieranego centrum
handlowego Merkury w Ładnej. Jest to
ogromna inwestycja prywatnego inwestora niemniej stymulująca dalszy rozwój gminy poprzez ściągnięcie nowych
inwestorów oraz zapewnienie pracy licznej grupie mieszkańców gminy.
Ponadto na przestrzeni całego
roku na budowę i modernizację dróg
gminnych wydatkowano blisko 1,5 mln
zł. Powstało 5 888 m dróg w tym: 1194m
w Skrzyszowie, 1265m w Szynwałdzie,
880m w Łękawicy, 555m w Ładnej,
1994m w Pogórskiej Woli.
Gmina powoli zmienia swój wygląd stając się coraz bardziej zadbaną, a
już wkrótce kolejne inwestycje.

Nowe stowarzyszenia
W ostatnim kwartale kończącego
się roku powstały dwa stowarzyszenia,
które zamierzają aktywizować i animować życie społeczne Gminy Skrzyszów.
Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA został zawiązany 30 września przez
kobiety i z myślą o kobietach. Wtedy
to osiemnaście pań podjęło uchwałę
o powołaniu stowarzyszenia. Dziś Klub
liczy już ponad trzydzieści członkiń. Już
wkrótce stowarzyszenie zamierza złożyć pierwsze wnioski o dofinansowanie.
W skład KKK Gracji wchodzą doświadczone działaczki społeczne, przedstawicielki oświaty i kultury oraz kobiety
oddane rodzinie, które chcą urozmaicić
swoje życie poprzez działalność społeczną, porzucając równocześnie miano tzw.
„kur domowych”. Celem podejmowanych
prze KKK Gracja działań jest wykorzystywanie drzemiącego w kobiecej naturze
potencjału - kreatywności i przedsiębiorczości. Działania stowarzyszenia aktywizują społeczność lokalną z różnych grup
społecznych i zawodowych, w niemal
każdym przedziale wiekowym. Gracjanki poznając się wzajemnie, organizując
spotkania, wycieczki, warsztaty i szkolenia, realizują swój mały plan. Panie mają

już za sobą pierwsze spotkanie integrujące. 19 listopada w Ośrodku Koła Łowieckiego DZIK, w kreatywnej dyskusji
panie ustaliły kierunki dalszego rozwoju
i planowanych do realizacji projektów
oraz inicjatyw, o których sukcesywnie
będziemy informować. Najbliższa aktywność zostanie zaprezentowana podczas
Opłatków Seniorów. Spotkanie było okazją do sprawdzenia kreatywności każdej
z pań. Poprzez udział w różnych grach,
zabawach i turniejach, Gracjanki musiały
potwierdzić, że członkostwo w Klubie to
nie przypadek czy chwilowy kaprys, ale
wypadkowa wielu pozytywnych cech,
których nie brakuje żeńskiej części naszej
lokalnej społeczności. Było miło, zabawnie i kreatywnie. Pierwsze tego typu spotkanie potwierdziło, że kobiety w Gminie
Skrzyszów chcą, z właściwą sobie GRACJĄ, nadać odpowiedni ton kreowanej
rzeczywistości w naszej Małej Ojczyźnie.
KKK Gracja posiada już swoją stronę
internetową: www.kkk-skrzyszow.pl Zachęcamy do obejrzenia, będziemy tam informować o wszystkich podejmowanych
przez Klub inicjatywach.
Jolanta Furtak
Echo Gminy

Na przełomie października i listopada odbyło
się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół
Gminy Skrzyszów, podczas którego 34 chętne do
działania osoby z terenu naszej gminy podjęły uchwałę
o powołaniu stowarzyszenia. Podczas spotkania został
wybrany zarząd w składzie:
Agnieszka Czarnik – prezes zarządu
Małgorzata Kuta – wiceprezes zarządu
Ewa Wywrot – skarbnik
Andrzej Stelmach – członek zarządu
Zbigniew Plebanek - członek zarządu
Lucyna Zając - członek zarządu
Marta Sławińska - członek zarządu
oraz Komisja Rewizyjna.
Siedzibą władz stowarzyszenia jest budynek UG
Skrzyszów. Stowarzyszenia działa na rzecz społeczności
lokalnej Gminy Skrzyszów.
Głównymi celami Stowarzyszenia jest:
* działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
* promocja i organizacja wolontariatu,
* promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej,
* działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
* aktywizacja zawodowa osób młodych oraz
bezrobotnych,
* działalność wspomagająca lokalny rozwój
gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój
przedsiębiorczości,
* działalność charytatywna,
* dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom,
które z różnych przyczyn są niezdolne do
rozwiązywania swych życiowych problemów,
w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym
demoralizacją, rodzinom pozbawionym
środków do życia oraz instytucjom społecznym
i użyteczności publicznej,
* promowanie Gminy Skrzyszów i jej mieszkańców, podejmowanie działań innowacyjnych.
Stowarzyszenie będzie w ramach swoich możliwości promować własny region, jego walory krajobrazowe i przyrodnicze, gościnność mieszkańców oraz ich
kulturową różność. Te cenne atuty, jak również korzystne
położenie geograficzne są na pewno szansą rozwoju
dla naszej gminy.
Stowarzyszenie przeznaczone jest dla osób dynamicznych i chcących coś zrobić dla całej społeczności
gminnej, bo narzekanie i stagnacja z pewnością nikomu
nie służą. Możliwości jest dużo, trzeba tylko chcieć,
umieć i próbować je wykorzystać.
Agnieszka Czarnik
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Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
Co się wydarzyło:
12 listopada w Kościele Parafialnym w Szynwałdzie
odbył się koncert muzyczny poświęcony pamięci Jana
Pawła II. Wykonawcami koncertu byli: Tarnowska Orkiestra
Symfoniczna Miłosierdzia Bożego pod batutą Grzegorza
Majki oraz Beata Bednarz.
W wykonaniu orkiestry można było wysłuchać kompozycji Gounoda, Haydna, Francka, Bacha, Vivaldiego,
Jędrowskiego, Haendela oraz zespołu Hillsong.

Druga część wieczoru należała do
Beaty Bednarz, która
zaprezentowała się
w repertuarze muzyki
chrześcijańskiej.

19 listopada GCKiB
w Skrzyszowie zorganizowało kolejny wyjazd na
spektakl, tym razem do
Teatru Bagatela w Krakowie.
Z oferty skorzystało 50 osób
z terenu gminy Skrzyszów
i okolic.
Elżbieta Płaneta

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Skrzyszowski taniec-wczoraj i dziś” realizowany jest przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie od 1 października 2011 roku i trwać będzie do 22 czerwca 2012 roku. Celem projektu jest kształtowanie, rozwijanie oraz doskonalenie zdolności
tanecznych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Skrzyszów. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach tanecznych- tańca
współczesnego i regionalnego. Grupa tańca współczesnego liczy 25 osób w wieku od 10-15 lat, natomiast regionalnego 30 uczestników
w przedziale wiekowym 12-14 lat. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z historią tańca, rozwiną swoje umiejętności ruchowe,
opanują podstawowe zasady tańca współczesnego i regionalnego, będą mieli także okazję zaprezentować się podczas imprez organizowanych na terenie gminy Skrzyszów i niewątpliwie wykorzystać zdobyte umiejętności w swoim dalszym rozwoju. Zajęcia z nauki
obydwu rodzajów tańca są bezpłatne.
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
w bibliotece w Łękawicy

24 listopada dzieci z Łękawicy świętowały Dzień Pluszowego
Misia. W tym dniu przedszkolaki zostały zaproszone do Biblioteki
Publicznej w Łękawicy. Bibliotekarka Irena Bałut w stroju sympatycznego niedźwiadka przybliżyła dzieciom historię pluszowego misia i przedstawiła sylwetki znanych bohaterów literackich
i filmowych: Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Gumisia. Maluszki
przyniosły ze sobą swoje ulubione misie, zaprosiły je do porannej

gimnastyki, brały wspólnie udział w licznych konkursach, uczyły
się wiersza, malowały, śpiewały i tańczyły – a wszystko tematycznie związane z ukochanymi niedźwiadkami. Na zakończenie każdy maluch otrzymał dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia oraz
„małe co nieco”, czyli słodki upominek.
Irena Bałut

Piknik Integracyjny
Już do tradycji należy, że Urząd Gminy w Skrzyszowie oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek ze
Skrzyszowa organizują zabawę integracyjną dla osób
niepełnosprawnych. I jak co roku gościny użycza Stanisław Jarosz, właściciel firmy Taurus z Ładnej.
Zaproszeni goście, osoby niepełnosprawne, przybyłe
głównie z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia przy ulicy Fabrycznej oraz z Domu Pomocy
społecznej z al. M. B. Fatimskiej w Tarnowie, mieli okazję
do bardzo aktywnego włączenia się w zaproponowany im
przez organizatorów program.
Serdecznie i z uśmiechem przywitał wszystkich zebranych Wójt Gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior, oraz towarzyszący mu sołtys wsi Ładna, Stanisław Barnaś, życząc udanej zabawy.
Nad oprawą akustyczną i muzyczną Pikniku Integracyjnego czuwał Krzysztof Judasz z Szynwałdu.
W opinii zaproszonych gości Piknik Integracyjny
w Ładnej okazał się niezwykle udany. Trudno się było żegnać nie tylko tym, którzy byli tam najważniejsi, ale także ich opiekunom, siostrom zakonnym i wolontariuszom,
oraz organizatorom i wykonawcom. Wszyscy zgodnie
orzekli, że spotkają się ponownie w przyszłym roku.
Elżbieta Płaneta
Echo Gminy
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Co się wydarzy:
10 marca 2012 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Pejzaż z kobietą” i otwarcie wystawy pokonkursowej w tarnowskim teatrze.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
ogłasza

IV Konkurs Fotograficzny
zatytułowany „Pejzaż z kobietą”.
Rozstrzygnięcie konkursu planujemy 10 marca 2012 roku.
Wcześniejsze konkursy: „Gmina Skrzyszów w obiektywie”,
„Ludzie i zdarzenia”, „Twarze”, cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a ich plonem były okolicznościowe wystawy, spotkania promocyjne
i wydane publikacje albumowe.

fot. Łukasz Kieroński

Kontakt w sprawie konkursu fotograficznego:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek,
33-156 Skrzyszów 638, tel. 14 674-55-08, e-mail: centrum5@op.pl

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Pejzaż z kobietą”
I. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
II. Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych
zainteresowań związanych z fotografią.
III. Czas trwania konkursu: 21 listopada 2011 r. do 20 lutego 2012 r.
Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 marca 2012
roku w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego.
IV. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Autorzy do 16 roku życia
2. Autorzy powyżej16 roku życia
V. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Każdy z uczestników może nadesłać do 5 fotografii nigdzie wcześniej nie
publikowanych.
3. Technika wykonania prac może być dowolna.
4. Zdjęcia winny być zapisane na płycie DVD w formacie jpg, w rozdzielczości
300 dpi przy formacie A4 (21x 30 cm).
5. Do przesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia prac i ankietę
personalną (dostępne na stronie internetowej GCKiB (www. gcbskrzyszow.pl) lub w siedzibie organizatora.
6. Prace należy dostarczyć do organizatora osobiście lub pocztą tradycyjną
na adres:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
33-156 Skrzyszów 638
woj. małopolskie
7. Ostateczny termin nadsyłania prac 20. 02. 2012 r. (decyduje data stempla
pocztowego w przypadku dostarczenia pocztą)
8. Nadesłanie autorskich prac równoznaczne jest z uznaniem regulaminu
oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac

9.

w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania
w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08 1997 r.,
Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

VI. Nagrody.
1. Organizator przewiduje po trzy nagrody pieniężne w każdej kategorii:
I miejsce- 700 zł, II miejsce- 500 zł, III miejsce- 400 zł
2. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane przez
organizatora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania
dodatkowych wyróżnień.
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
6. Nagrody zostaną przekazane laureatom w okresie 10 dni od daty
ogłoszenia wyników konkursu.
7. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej z tej okazji
oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Skrzyszowie: www.gcb-skrzyszow.pl
Kontakt w sprawie Konkursu fotograficznego:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek,
33-156 Skrzyszów 638, tel. 14 674-55-08,
e-mail: centrum5@op.pl

12 lutego 2012 zapraszamy na II Koncert Charytatywny w Skrzyszowie, który
odbędzie się pod patronatem wójta gminy Marcina Kiwiora. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół IRA
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Zajęcia w ramach projektu “Skrzyszowski taniec wczoraj i dziś”
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Nowa pracownia techniczna w Zespole Szkół w Skrzyszowie
Bieg memoriałowy im. H. Marusarzówny

Dzień Pluszowego Misia w Łękawicy

Obchody święta 11 listopada w Szynwałdzie
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Koncert pamięci Jana Pawła II, Szynwałd
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Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów

Spotkanie integracyjne Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA

Echo Gminy
Nowa biblioteka szkolna w Pogórskiej Woli
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Jesienne spotkania z przyrodą
– rozrywki na weekend
Jeżeli chcesz poczuć
bliskość z otaczającą nas
naturą, poznać malownicze
krainy, zobaczyć urokliwe
miejsca, doznać niezrównanych wrażeń i przyjemności,
wybierz się tak jak my lub
z nami na jesienny spacer po
Ziemi Tarnowskiej i odkryj
jej prawdziwe piękno.
Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia
Dziennego w Skrzyszowie
prowadzona przez Anetę
Harasiuk zorganizowała dla
swoich podopiecznych dwie
wycieczki. Pierwszą z nich rozpoczęliśmy od zwiedzania zamku w Dębnie z piękną salą koncertową, skarbcem
i kaplicą. Wstąpiliśmy też do kościoła Św.
Wawrzyńca i Św. Leonarda oraz do barokowego kościoła pw. Nawiedzenia NMP
i św. Stanisława, gdzie najcenniejszym
elementem wyposażenia jest ruska ikona
Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowana
na drewnie w XVI w. uznawana za cudowną. Następnie dotarliśmy do Ciężkowic,
aby wąwozami pospacerować po Skamieniałym Miasteczku i zwiedzić Wąwóz Czarownic zakończony Wodospadem Ciężkowickim. W drodze powrotnej odwiedzili-

śmy starą osadę nad rzeką Białą – Bobową,
a w niej kościół św. Zofii, patronki Bobowej
oraz zabytkową synagogę z XVIII wieku.
Druga z wycieczek odbyła się szlakiem galicyjskich miasteczek, zamków
i zabytków architektury sakralnej Ziemi
Tarnowskiej i Beskidu Sądeckiego. Zwiedziliśmy dwa historyczne miasta – Nowy
Sącz i Stary Sącz z ich z malowniczymi
kamienicami, ratuszem z piękną wieżą
zegarową, Bazyliką św. Małgorzaty i Klasztorem Klarysek. Największą uwagę przyciągnął Sądecki Park Etnograficzny – skansen, który należy do największych tego
typu obiektów w Polsce. Zwiedzaliśmy

chałupy, stodoły, kościoły i cerkwie,
reprezentujące wsie Lachów Sądeckich, Pogórzan oraz górali z okolic
Łącka i Łemków. Z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy szkołę z lat
50., ławki szkolne z kałamarzami na
atrament i gęsim piórem, oślą ławkę,
kącik czystości. Jeden z uczestników
wycieczki ochoczo poklęczał na worku z grochem z rękami podniesionymi do góry, a także dotknął pejcza,
którym karano kiedyś uczniów za
występki. Jadąc w kierunku Krynicy
odwiedziliśmy Piwniczną, Żegiestów,
Muszynę i Powroźnik, by m.in. zobaczyć cerkiew połemkowską, Łopatę
Polską oraz podziwiać piękną dolinę
Popradu. W Krynicy natomiast największym powodzeniem cieszyła się pijalnia
wód, a spacer deptakiem pozwolił obejrzeć najważniejsze obiekty.
Jesienne spotkania z przyrodą dostarczyły naszym wychowankom wielu
wrażeń. Zwiedzane miejsca urzekły nas
spokojem i urodą krajobrazów, zadziwiły bogactwem niezwykłych zabytków.
Do udziału w zajęciach organizowanych
przez naszą placówkę zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00 – 18.00
Aneta Harasiuk

Mamy nową pracownię
7 grudnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzyszowie
oddano do użytku i uroczyście otwarto nową salę lekcyjną, w której będzie
się mieściła pracownia techniczna.
Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, dyrektorzy szkoły Robert Wadycki i Małgorzata Mróz oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Patryk Ziaja.
Z dawnego pomieszczenia magazynowego usunięto wszystkie rzeczy
i dzięki wielkiej uprzejmości i pomocy
Pawła Stacha, kierownika warsztatów
w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, uczniowie tej szkoły w ramach
praktyki zawodowej pod opieką i kie-
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rownictwem Roberta Kosiby wykonali
niezbędny remont pomieszczenia. Ułożone zostały płytki podłogowe i ścienne,
wyszpachlowano i wymalowano ściany
i sufit, zamontowano zlewozmywak. Bardzo gorące słowa podziękowania należą
się dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych Ludwikowi Chruścielowi za wykonanie wszystkich prac nieodpłatnie,
co jest niewątpliwie dużą oszczędnością
finansową dla skrzyszowskiej szkoły.
Tak szybkie, bardzo dobre jakościowo i przede wszystkim tanie wykonanie
sali zawdzięczamy także innym firmom
i osobom zaprzyjaźnionym ze szkołą.
Bardzo serdecznie dziękujemy Januszowi Kapustce, właścicielowi firmy EKO

Echo Gminy

ELEKTRO z Ładnej, który nieodpłatnie
dostarczył materiały i wykonał całą instalację elektryczną w pomieszczeniu. Wiele
materiałów po bardzo przystępnej cenie
lub gratis dostarczyła nam firma SUFIGS
z Dębicy, dlatego słowa podziękowania
kierujemy także na ręce kierownika Andrzeja Galusa.
Teraz czeka nas tylko doposażenie
sali w niezbędny sprzęt techniczny, narzędzia i naczynia i nasi uczniowie pod
opieką nauczycieli - Marzeny Wojtal oraz
Jarosława Horbacewicza będą mogli
w lepszych warunkach doskonalić oraz
rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
Robert Wadycki
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Nagroda im. Tadeusza Tertila
dla Magdaleny Madei
Od 2007 roku przyznawana jest
w Tarnowie Nagroda im. Tadeusza
Tertila ustanowiona z okazji 100.
rocznicy objęcia przez niego urzędu
burmistrzowskiego.
Pod jego rządami, w latach 19071923, miasto przeżywało prawdziwy
rozwój. Przyczynił się między innymi do
budowy nowego dworca kolejowego,
elektrowni i wodociągów miejskich oraz
linii tramwajowej. Jego imię nosi obecnie
pasaż łączący Rynek z Placem Kazimierza. W 2007 roku w ścianę Ratusza
wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą zasłużonemu burmistrzowi.
Możliwość ubiegania się o Nagrodę
im. T. Tertila mają absolwenci małopolskich szkół wyższych mieszkający na
stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Uczelnie zgłaszają do konkursu prace studentów, którzy uzyskali
najwyższą średnią ocen. Powoływana
corocznie Kapituła dokonuje oceny
zgłoszonych prac magisterskich i licencjackich, których tematyka związana
jest z ziemią tarnowską. W tegorocznej
edycji punktowano użyteczność, innowacyjność oraz badawczość prac.
Najwyżej spośród zgłoszonych prac
magisterskich z dziedziny humanistyczno-społecznej została oceniona praca
pt. „Etymologia ludowa oraz naukowa
nazw miejscowych i terenowych gminy

Skrzyszów w powiecie tarnowskim” Magdaleny Madei.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 28 października
podczas wspólnej sesji Rady
Miejskiej Tarnowa i Powiatu
Tarnowskiego. Oprócz gratyfikacji finansowej laureatka
otrzymała również dyplom
i pamiątkową statuetkę.
Autorka, Magdalena Madeja, pochodzi z Szynwałdu.
Tam uczęszczała do szkoły podstawowej
i gimnazjum. W Tarnowie ukończyła II
Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
w tym też mieście podjęła studia w PWSZ
na kierunku filologia polska z językiem
angielskim. Temat pracy magisterskiej
wybrała samodzielnie, gdyż historia
i etymologia nazw terenowych funkcjonujących na terenie ziemi skrzyszowskiej
nie została dotąd zbadana. Podczas
pisania pracy pani Magdalena dotarła do
dokumentów archiwalnych, urzędowych
i map. Najistotniejsze jednak były rozmowy z mieszkańcami gminy.
W swojej pracy autorka zebrała
nazwy miejscowości, przysiółków, części wsi, pól i wzniesień funkcjonujących
w naszej gminie. Ale głównym celem
jej pracy było wyjaśnienie znaczenia
używanych na co dzień nazw, zarówno
z punktu widzenia naukowego, jak i lu-

dowego. Dlatego też w pracy znaleźć
można nie tylko objaśnienia naukowe,
lecz także barwne wypowiedzi rozmówców. Najbardziej szczegółowo została
opracowana wieś Szynwałd, ponieważ
jest to rodzinna miejscowość autorki. Ze
względu na brak tego typu opracowań
związanych z ziemią skrzyszowską,
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie zaproponowało pani
Magdalenie opublikowanie wyników
przeprowadzonych badań jeszcze przed
ogłoszeniem decyzji komisji konkursowej
uważając, że tematyka jest ciekawa
i cenna. Publikacja wzbogacona fotografiami wykonanymi przez autorkę planowana jest na przyszły rok. Serdecznie
gratulujemy pani Magdalenie Madei sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych
poczynaniach i zamierzeniach.
Elżbieta Płaneta

Szkolna biblioteka w nowym miejscu...
Dzień Nauczyciela w Zespole
Szkół w Pogórskiej Woli połączony
był z poświęceniem nowej biblioteki wraz z czytelnią i oddaniem ich
do użytku. Poprzednio zajmowane
pomieszczenia zostały oddane
na potrzeby przedszkola, a nowe
zostały wygospodarowane, po zaadaptowaniu, w podpiwniczeniu
szkoły przy szatniach.
Do nowych pomieszczeń czytelni została także przeniesiona
pracownia multimedialna. Podczas
uroczystości oddania do użytku biblioteki i czytelni obecni byli między innymi: gospodarz gminy Marcin Kiwior, dyrektor Karpackiego Działu Obrotu Gazem

PGNiG Edward Totoń, kierownik działu
kadr z ZRUGu w Pogórskiej Woli Krystyna
Kapustka, radni i sołtys z Pogórskiej Woli
Echo Gminy

oraz przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Bugajska. O poświęcenie pomieszczeń dyrektor szkoły
Regina Kiwior poprosiła księdza
proboszcza Jerzego Borczewskiego. Przemawiając do obecnych
gości, wójt Marcin Kiwior, wyraził
nadzieję, że pomieszczenia te będą
często odwiedzane i dobrze wykorzystane dla pogłębiania wiedzy
i rozwijania zainteresowań uczniów
i nauczycieli korzystających z zasobów biblioteki. Podziękował także
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób pomagali w adaptacji tych pomieszczeń.
Regina Kiwior
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Pamięci patronki

Bieg Memoriałowy im. Heleny Marusarzówny
12 września 2011 r. społeczność
ZSPiG w Pogórskiej Woli uczciła 70 rocznicę śmierci patronki szkoły, Heleny Marusarzówny. W tegorocznych obchodach
wzięli udział zaproszeni goście, Marcin
Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów, Andrzi
Rzońca prezes ZRUG, Bartłomiej Mącior
przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów,
Jerzy Wywrot sołtys wsi Pogórska Wola,
radni oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy wraz z uczniami
i nauczycielami wychowania fizycznego
oraz rodzice.
Swoją obecnością zaszczyciły nas
reprezentacje szkół noszących imię H.
Marusarzówny - szkoła z Woli Rzędzińskiej
oraz szkoła z Zakopanego. Gościem szczególnym była córka Stanisława Marusarza
- Magdalena Gądek-Marusarz.
Na rozpoczęcie uroczystości zaproszeni
goście zebrali się pod pomnikiem pomordowanych w Pogórskiej Woli, gdzie dyrektor
Regina Kiwior przypomniała ostatnie chwile
życia patronki szkoły i jej bohaterską postawę
przed śmiercią. Następnie delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze, oddając w ten sposób
hołd Helenie Marusarzównie i wszystkim zamordowanym w pobliskim lasku.
Kolejnym punktem uroczystości był
III. Bieg Memoriałowy im. Heleny Marusarzówny, nad przebiegiem którego czuwała
Teresa Cup. Młodzież ze szkół podstawo-

wych oraz gimnazjów udała się, pod opieką nauczycieli, na wyznaczone miejsca
startu. Pierwszy raz w tym roku w biegach
wzięła także udział reprezentacja rodziców.
Wszyscy sportowcy dzielnie pokonali dystans kilku kilometrów i zakończyli zawody
na usytuowanej obok kościoła w Pogórskiej
Woli mecie. Tutaj uczniowie szkoły witali
wszystkich brawami i radosnymi okrzykami.
Zawodnicy byli zmęczeni, ale szczęśliwi, ponieważ każdemu udało się ukończyć bieg.
Podczas zawodów panowała prawdziwie
sportowa atmosfera. Do biegów zagrzewali
młodych sportowców liczni kibice, śledzący
wyścig na całej jego długości.
Następnie wszyscy zebrani udali
się do sali gimnastycznej na dalszą część
uroczystości Święta Patrona. Uczniowie
klasy IIIa gimnazjum wraz z absolwentami
szkoły przypomnieli w krótkim spektaklu,
przygotowanym przez Agnieszkę Przyszlak-Kubicz, sceny z życia Heleny Maru-

sarzówny. Podczas uroczystości wystąpił
również chór szkolny prowadzony przez
Anetę Mikuś. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście a następnie wręczono medale zwycięzcom biegu. Dyrektor, Regina
Kiwior, przekazała na ręce dyrektorów
szkół, których uczniowie zajęli najwyższe
miejsca, pamiątkowe puchary.
Rozstrzygnięty został także konkurs literacki i plastyczny dotyczący życia
oraz działalności Heleny Marusarzówny,
a zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.
Na zakończenie wystąpili uczniowie
szkoły z Zakopanego, którzy zachwycili
obecnych wspaniałym śpiewem i recytacją
oraz kolorowymi, regionalnymi strojami.
Uroczystości towarzyszyła wystawa
prac plastycznych uczniów szkół noszących imię Heleny Marusarzówny, przygotowana przez Marię Kwaśniak i poświęcona pamięci Heleny Marusarzówny.
Agnieszka Przyszlak-Kubicz

Mieszkańcy województwa małopolskiego wygrali
nowoczesne place zabaw w konkursie NIVEA!
Zakończył się ogólnopolski konkurs „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” organizowany przez firmę NIVEA
Polska. Spośród ponad 1800 zgłoszonych lokalizacji w całej Polsce, ponad
600 tysięcy głosujących wybrało 100
miejsc, w których NIVEA ufunduje i wybuduje place zabaw dla dzieci. Na terenie województwa małopolskiego powstanie aż 13 nowoczesnych i kolorowych placów zabaw dla najmłodszych.
Społeczności lokalne z województwa
małopolskiego bardzo zaangażowały się
w konkurs z okazji 100. urodzin marki NIVEA.
Mieszkańcy z zapałem głosowali na wybrane lokalizacje za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej strony inter-
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netowej www.100latnivea.pl.
Na zgłoszone lokalizacje w kraju
oddano łącznie blisko 15 milionów głosów, w tym ponad
1 700 000 w Małopolsce.
W trakcie trwającej 5
miesięcy akcji, mieszkańcy województwa małopolskiego wybrali 13
miejsc, w których NIVEA wybuduje place
zabaw. Zwycięskie gminy to: Biecz, Lisia Góra, Maków Podhalański, Ryglice,
Raba Wyżna, Skała, Świątniki Górne,
Skrzyszów oraz Sucha Beskidzka. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy gmin
Skrzyszów i Lisia Góra – w pierwszej
gminie powstaną dwa place zabaw, zaś
w drugiej dzieci będą mogły korzystać aż
Echo Gminy

z trzech nowoczesnych placów
zabaw NIVEA.
Na placach zabaw
ufundowanych przez NIVEA można będzie znaleźć
konstrukcje, które dzieci
wykorzystują w sposób naturalny i intuicyjny. Wszystkie drabinki,
zjeżdżalnie, karuzele i huśtawki, które
będą dostępne na placach zabaw NIVEA,
stymulują i trenują poszczególne części
ciała, rozwijają prawidłową sylwetkę i pomagają malcom w zdobywaniu nowych,
niezbędnych umiejętności.
W imieniu NIVEA Polska:
Wioleta Dłużewska
Edyta Szyszło

październik-grudzień 2011

Warto do nas przyjść...
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Skrzyszowie jest jedną z najmłodszych szkół w powiecie
tarnowskim. Bardzo korzystna lokalizacja i przyjazna atmosfera zadecydowały o tym, że w szkole uczy się młodzież
z gmin: Skrzyszów, Ryglice, Tarnów
i Pilzno.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH
W SKRZYSZOWIE
Skrzyszowskie szkoły ponadgimnazjalne cechują się niewielką liczbą
uczniów w klasie i indywidualnym podejściem. Młodzież ceni przyjazną i miłą
atmosferę. Klimat życzliwości stymuluje
rozwój nastolatków i sprawia, że zawiązują się niemal rodzinne relacje. Pasje
naukowe i sportowe rodzą się nie tylko
na zajęciach. Szkoła organizuje wiele wyjazdów, zajęć dodatkowych oraz imprez
i akcji okolicznościowych.
Wycieczki turystyczno- krajoznawcze
oraz obozy sportowo- naukowe w większości dofinansowane są z funduszy europejskich. Rekreacja łączona jest z edukacją kulturalną, ekologiczną, historyczną
i regionalną
Gdybym raz jeszcze miał podjąć decyzję, z pewnością wybrałbym to samo
liceum, ponieważ pozwoliło mi ono
uwierzyć w siebie, we własne zdolności
oraz dzięki niemu rozwinąłem swoje
zainteresowania- deklaruje Mateusz
Słomski, jeden z pierwszych absolwentów skrzyszowskiego LO, obecnie
absolwent matematyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Dla osób wybierających skrzyszowskie liceum najbardziej atrakcyjna nadal
pozostaje klasa pożarniczo-ratownicza.
Uczniowie rozwijają swoje pasje na zajęciach z teorii pożarnictwa, prowadzonych
przez pracownika Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. kpt. Pawła Mazurka.
Sprzęt gaśniczy oraz praktyczne aspekty
zawodu strażaka młodzież poznaje w czasie szkoleń w Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz wyjazdów do Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie.

Ważnym etapem edukacji są kursy
pierwszej pomocy medycznej. Kończący
je uczniowie otrzymują certyfikaty honorowane w jednostkach Ochotniczej Straży
Pożarnej. Młodzież chętnie dzieli się zdobytą wiedzą w czasie pokazów, szkoleń
gimnazjalistów oraz organizowanego od
sześciu lat Powiatowego Konkursu Wiedzy
Pożarniczej.
Osoby zainteresowane literaturą
i językiem ojczystym oraz współczesnymi
problemami społeczno-kulturowymi pogłębiają wiedzę w klasie humanistycznospołecznej.
Absolwenci skrzyszowskiego liceum
z sukcesem kontynuują naukę, studiując,
m.in.: matematykę, filologię polską, angielską, chemię, ratownictwo medyczne,
geodezję, budownictwo, ekonomię, pedagogikę, ochronę środowiska, mechatronikę, informatykę.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
W Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Skrzyszowie młodzież uczy się przedmiotów ogólnokształcących po uprzednim samodzielnym wyborze zawodu, zaś
umiejętności praktyczne zdobywa w zakładach rzemieślniczych i firmach usługowo-handlowych, głównie na terenie gminy Skrzyszów.
Dzięki przystąpieniu do projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”, uczniowie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej zdobywają m.in. doEcho Gminy

datkowe kwalifikacje na bezpłatnych kursach branżowych: prawa jazdy kategorii
B i C, operatora wózków jezdniowych
i obsługi kasy fiskalnej. W zeszłym roku co
trzeci uczeń skorzystał z tego rodzaju dokształcania, a projekt jest realizowany do
2014 roku.
Beneficjentami projektu mogą być
również uczniowie technikum, które
w tym roku zostanie uruchomione. Decyzja o powstaniu tego typu szkoły podyktowana jest sytuacją na rynku pracy.
Pracodawcy najczęściej poszukują techników, pracowników średnio wykwalifikowanych, rzemieślników oraz pracowników usług i sprzedaży. W Skrzyszowie
absolwenci gimnazjum będą kształcić się
w zawodach spedytor i handlowiec.

SZKOŁA
DLA DOROSŁYCH
Dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową istnieje możliwość
zdobycia średniego wykształcenia w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych.
Zajęcia będą odbywać się w trybie
zaocznym.
Beata Łabno
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Czym chata bogata...

Diabelska wieś
Ciemne pomieszczenie. Okrągły stół. Przy stole mężczyźni. To tutejsi chłopi zawitali do diabła Wica. Tradycyjnie już grają
w karty o łęki (obecne łąki). Co jakiś czas przypadkowy przechodzień usłyszeć może obłąkańczy śmiech diabła i zrezygnowane
głosy chłopów: „Kolejna łęka Wica”.
I tak właśnie, podług legendy, powstała nazwa wsi, w której mieszkam. Łęka Wica. Łękawica.

A jak to się ma do rzeczywistości?
Najprawdopodobniej nazwa powstała rzeczywiście od łąk (wtedy
łęk), których w tej okolicy do tej pory jest pod dostatkiem. Początkowe Łękawa (określenie dla dużej wsi w odróżnieniu od sąsiedniej,
mniejszej – Łękawki) ewoluowało w Łękawicę.
Coś z historii.
Łękawica jest wsią rycerską założoną za czasów Bolesława Wstydliwego, a może jeszcze wcześniej. Pierwsze wzmianki pochodzą
z 1344 roku, kiedy to Kazimierz Wielki potwierdził prawa własności
Tarnowa i okolic (w tym wymieniana jest również Łękawica) dla
Spicymira – kasztelana krakowskiego, który był właścicielem połowy wsi – druga połowa należała do Pełki zwanego Czyżowskim
herbu Gryf. Po śmierci Spicymira dobra tarnowskie przeszły w ręce
syna Rafała, następnie wnuka Jana zwanego Sandomierskim, który
w 1399 roku kupił drugą połowę wsi za 150 grzywien. Po śmierci
Jana majątek objęła jego żona Elżbieta, a gdy i ona zmarła Łękawica
dostała się w ręce najmłodszego ich syna – Jana Amora, który zmarł
w 1567 roku. Jego żona Zofia wniosła w posagu Łękawicę drugiemu
mężowi – Konstantemu Ostrogskiemu i dopiero w 1709 roku na
drodze koligacji dobra te posiedli Lubomirscy, a następnie przez
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małżeństwo Marianny Lubomirskiej z Pawłem Karolem Sanguszką
– Sanguszkowie. Stan taki utrzymał się do I wojny światowej.
Łękawica była wsią rolniczą, co potwierdza dokument z XV wieku,
który mówi, że znajdował się tu folwark pańszczyźniany. W miarę
rozwoju Tarnowa rolnicy ustępowali miejsca rzemieślnikom, na
których był większy popyt.
Fakt, że na przełomie lat 1350-51 parafia Łękawica opłaciła świętopietrze dowodzi, że Łękawica jest jedną z najstarszych miejscowości regionu, skoro tutaj właśnie mieściła się siedziba parafii.
Oznacza to również, że przed tym rokiem mieliśmy już kościół.
Pierwotnie był on z kamienia. Fundamenty i fragmenty murów są
widoczne w konstrukcji obecnej budowli. XIV-wieczny kościół był
fundacją rycerską a patronat nad nim objęła szlachta. Przez wieki
kościół pozostawał niemal bez zmian. Dopiero w latach 1907-1909
ówczesny proboszcz ks. Paweł Wiatr przeprowadził renowację
i przebudowę świątyni, która otrzymała taki kształt jaki ma teraz.
Warto dodać, że przy kościele działała szkoła parafialna, która powstała prawdopodobnie już około 1350 roku. Uczono tu czytania,
pisania, elementów arytmetyki, gramatyki łacińskiej, katechizmu,
podstawowych zasad wiary oraz śpiewu kościelnego.

Echo Gminy
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Przed rokiem 1907 Łękawica miała dwa
stare dzwony (mniejszy – Franciszek i większy – Jan, który pękł po przebudowie kościoła). W czasie I wojny światowej dzwony
skonfiskowane miały być na cele militarne.
Sprytni łękawiczanie oddali tylko pękniętego Jana, natomiast Franciszka zakopali na
parceli Wojciecha Jachyma, gdzie przeleżał
dwa lata, potem służył parafianom do 1925
roku, kiedy to proboszcz ks. Józef Kloch
nabył trzy nowe dzwony z miejscowości
Udine we Włoszech.
Gdy wybuchła II wojna światowa dzwony
znów miały być skonfiskowane i znów
podstępnie oddano tylko jeden, a resztę
zakopano.
O nich trzeba pamiętać.
Kiedy jedni walczyli z wrogiem we wsi, inni
ginęli na froncie.
W 1993 roku wzniesiono pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. Na pomniku
wyryto 66 nazwisk ofiar z Łękawicy i Trzemesnej. Hołd ofiarom II wojny światowej
złożono wmurowując tablicę pamiątkową
w ścianę kaplicy cmentarnej.

Czytając o Łękawicy kilka razy natknęłam
się na nazwisko państwa Marii i Józefa Budzików. Kapitan Józef Budzik został zamordowany w Katyniu, natomiast pani Maria
bezinteresownie pomagała mieszkańcom
wsi. U niej w domu przez pewien czas
mieścił się ośrodek zdrowia, ona również
w 1968 roku oddała parcelę pod budowę
nowej szkoły podstawowej, która nosi imię
Bohaterów Westerplatte.
Ciekawą osobistością był również Filip
Włodek – wójt Łękawicy w latach 1902
– 1914, najbogatszy chłop we wsi, który
z ramienia PSL zasiadał w Komitecie Powiatowym, w 1905 roku obok Witosa był
w Radzie Powiatowej, a trzy lata później
był jego kontrkandydatem do Sejmu
Krajowego.
Coś z innej beczki?
Charakterystycznym elementem łękawickiego krajobrazu była karczma. Tu było
centrum życia towarzyskiego, tu odbywały
się zebrania wiejskie, tu pobierano podatki.
Karczma należała do księcia Sanguszki
i znajdowała się w Dolnej Łękawicy przy

szlaku na Węgry, pełniąc rolę karczmy zajezdnej. Karczma była również miejscem,
gdzie rozpijali się mężczyźni i w 1925 roku
po interwencjach miejscowych kobiet
karczma została zlikwidowana, zresztą
to samo stało się z drugą karczmą, mniej
uczęszczaną i znaną, znajdującą się w Łękawicy Górnej.
Udając się na granicę Trzemesnej
i Łękawicy można dostrzec krzyż na łące.
Tam właśnie znajduje się cmentarz choleryczny. Cholera nawiedziła wieś w 1849
roku i zabiła 51 osób w ciągu zaledwie
dwóch miesięcy.
Pisząc o Łękawicy należy również
wspomnieć o postaci Żyda – Eliasza Rota,
znanego pod pseudonimem Chela. Ów
Żyd był mleczarzem i codziennie rano
woził mleko do Tarnowa zabierając po
drodze kobiety udające się na targ. Można
by powiedzieć, że tak właśnie wyglądały
początki komunikacji podmiejskiej na linii
Łękawica – Tarnów.
Anita Srebro

Miś Uszatek ekologiem
W sobotni poranek Miś Uszatek spoglądając
przez okno swojego pokoju zobaczył przelatującą
przed jego oczyma różową cienką reklamówkę.
Gdy tak obserwował jej lot, reklamówka spadła na
szybę przejeżdżającego samochodu. Pojazd wpadł
w poślizg i uderzył w drewniany parkan.
Uszatek przestraszony szybko wybiegł
z domu, aby pomóc poszkodowanemu. Kiedy
podbiegł do miejsca zdarzenia, zobaczył siedzącego w środku jeżyka Grzesia. Kierowca miał
przecięty łuk brwiowy, z którego sączyła się krew.
Miś wyjął z samochodu apteczkę i opatrzył ranę
Grzesia. Po upływie 15 minut, kiedy jeżyk doszedł
do siebie, zaczął opowiadać swoją wersję wydarzeń.
- Kiedy przejeżdżałem przez tę okolicę, aby dostarczyć
owoce do sklepu pani Dąbrowskiej-mówił - nagle na przedniej
szybie mojego samochodu wylądowało coś różowego i wtedy
uderzyłem w płot. Potem zobaczyłem ciebie, przyjacielu.
Na to Miś wziął cienką reklamówkę do ręki i powiedział:
- A oto sprawca twojego wypadku. Musimy coś z tym
zrobić!
- Ale co? – zapytał Grześ?
- Mam pomysł- powiedział Uszatek – zbierzemy wszystkich
moich przyjaciół, którzy na pewno nam pomogą. Zbudujemy
duże kosze na śmieci. Do jednego będziemy wrzucali plastiki,
do drugiego szkło, a do trzeciego reklamówki i inne foliowe
rzeczy. Rozwiesimy też dużo plakatów, aby wyjaśnić wszystkim,
jak bardzo niebezpieczne jest wyrzucanie śmieci byle gdzie.

W ciągu dwóch tygodni Miś wraz z przyjaciółmi ustawili kosze w odpowiednich miejscach,
a na każdym z nich umieścili napis z nazwą
odpadów.
- A teraz - powiedział Uszatek - idziemy
posprzątać naszą okolicę.
Podzielili się na dwie grupy: jedni zbierali śmieci w lesie, a drudzy przy drogach.
Podczas sprzątania wszyscy przekonali
się, jak dużo śmieci wyrzucanych jest do
lasu i przydrożnych rowów. Potem odpady
wrzucali do zbudowanych wcześniej koszy.
Przez cały dzień Miś i jego przyjaciele
ciężko pracowali, więc Uszatek zaprosił wszystkich do siebie na szklankę zimnego soku z jagód. Gdy popijali
sok, doszli do wniosku, że wyrzucanie śmieci w odpowiednie
miejsca może zapobiec różnym nieszczęściom, jak wypadki
samochodowe, skaleczenia. A oprócz tego w czystym świecie
zdrowiej się żyje.
Nasz bohater i jego przyjaciele postanowili, że już zawsze
będą dbać o czystość w swojej okolicy, a także namawiać innych,
by czynili to samo.
Justyna Stec
Autorka jest obecnie uczennicą szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Łękawicy. Praca uzyskała III nagrodę w konkursie literackim zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie.
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A gdy zabłyśnie gwiazda...
Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek
Symbol braterstwa, miłości i wiary
Święty opłatek
K. Kraszewski „Z opłatkiem”
Wigilia. W polskiej tradycji najbardziej uroczysty i najbardziej wzruszający
wieczór w roku. Jeszcze w XVII wieku była
dniem pełnym psot, żartów i śmiechów.
Potem narodowe dzieje sprawiły, że stała
się dniem, a właściwie wieczorem, pełnym
zadumy i refleksji, miłości i wzajemnego
wybaczania.
Kościół katolicki, w ciągu wieków

zwalczający pozostałości pogańskich wierzeń, był niezwykle tolerancyjny wobec
ludowych zwyczajów i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
które zresztą pokrywały się dokładnie
z terminami uroczystości pogańskich. Ta
dalekowzroczna i głęboko przemyślana
polityka kościoła sprawiła, że święta to
splot poważnych i smutnych momentów
związanych z pogańskim kultem zmarłych
z niefrasobliwym nastrojem rzymskich
obrzędów saturnalijno-noworocznych
i tajemniczym charakterem przełomowej
nocy wigilijnej, szczególnie silnie przemawiającym do wyobraźni.
Dawniej, w wierzeniach ludowych,
noc wigilijna to moment czarów, dziwów,
niesamowitych zjawisk, nadprzyrodzonych
mocy i błąkających się duchów zmarłych.
Według prastarych wierzeń, dusze przychodzące z krainy śmierci przybierają postać
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ptaków, zwierząt i ludzi. Stąd też w tym
dniu nie wolno było nikomu odmówić
gościny, a ucztą wigilijną dzielono się ze
zwierzętami. Od niepamiętnych czasów
kolacja wigilijna składała się z potraw postnych, stąd też dawna nazwa postnik lub
pośnik. Nieco później nazywano wigilię
kolendą, czyli Pańską Wieczerzą. W miarę
upływu czasu na stałe przyjęła się nazwa

wigilia pochodząca od łacińskiego vigilio
– czuwanie.
Do tradycji wigilijnej bardzo długo
należało dopilnowanie, by do wieczerzy
zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta
wróżyła rychłą śmierć jednego z biesiadników. Wieczerza rozpoczynała się zawsze
wspólną modlitwą i do końca miała charakter uroczysty i poważny. Jeszcze w XIX
wieku na wsiach kolację spożywano z jednej, pięknie ozdobionej glinianej misy,
którą stawiano na opłatku. Jeżeli opłatek
przykleił się do miski, wróżyło to dobry
urodzaj na następny rok. O ile biesiadników musiało być do pary, o tyle liczba
potraw powinna była być nieparzysta,
a same potrawy składać się ze wszystkich
płodów pola, sadu, ogrodu, lasu i wody.
Stary zwyczaj nakazywał skosztować każdej z potraw, w przeciwnym razie tego,
czego nie spróbowano, mogło zabraknąć
Echo Gminy

w przyszłym roku. Na stole pod obrusem
rozścielano siano przypominające miejsce
narodzin Chrystusa, a obrus przystrajano
gałązkami świerku. Do tak przygotowane
stołu zasiadano, gdy na niebie ukazała się
pierwsza gwiazda. Do dnia wigilii odnosiło
się też szczególnie dużo zakazów i nakazów. W wigilię należało się dokładnie umyć
co zabezpieczało przed wrzodami, po porannej modlitwie potrzeć zęby czosnkiem,
żeby nie bolały, a po zachodzie słońca nie
wolno już było robić niczego. W czasie
samej wieczerzy nie wolno było odejść
od stołu, a po wieczerzy nie było mowy
o jakimkolwiek sprzątaniu. W wigilię
pierwszy do domu musiał wejść mężczyzna, bo kobieta przynosiła choroby, jasny
dzień obiecywał, że kury będą się dobrze
niosły, pochmurny – obfitość mleka, a zbita obuchem siekiery jemioła zapewniała
dostatek miodu. Na mnóstwo sposobów
dziewczęta wróżyły sobie zamążpójście,
a chłopcy ożenek. Podczas wieczerzy
należało koniecznie mieć przy sobie pieniądze, a po wieczerzy wychodzono do
sadu budząc drzewa na urodzaj.
Do dzisiaj przetrwała zaledwie znikoma część tych tradycji, najczęściej zresztą
przystosowana do czasów, możliwości
i wygody domowników. Ale jedno nie zmieniło się na pewno - dzielenie się opłatkiem,
zwyczaj nieznany w innych krajach. Opłatek
tak ściśle związany jest z Polską i tak głęboko zapadł w serce każdego Polaka, że
ma znaczenie niemal mistyczne. Przez cały
okres burzliwych polskich dziejów, żadne
przeszkody, nawet wojny, nie powstrzymały tej przepięknej tradycji.
Dorota Filip
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Zespół Szkół w Skrzyszowie

Centrum wsi Pogórska Wola
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