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„MAŁOPOLSKA 2020.

dla jednostek samorządowych ale

Zaplanujmy
razem inwestycje
na przyszłość

Wójt Gminy Skrzyszów Marcin
Kiwior, przedstawił kierunki rozwoju i działania jakie powinny zostać
przeprowadzone w gminie. W trakcie wspólnej dyskusji omówiono
następujące zagadnienia:
– budowa zbiornika retencyjnego
i jego późniejsze zagospodarowanie,
– z większenie liczby miejsc pracy
poprzez nowe inwestycje i współpracę z gminą i miastem Tarnów,
– uregulowanie koryta Wątoku
– poprawienie bezpieczeństwa przy
trasie E4
– wzbogacenie oferty kulturalnej
– racjonalne sposoby oszczędzania
i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
– promocja gminy
Rozmawiano również o dalszym
rozwoju edukacji, poprawie wyglądu sołectw i zakończeniu rozpoczętych inwestycji.
Zarówno wicemarszałek jak i wójt
zachęcali do wspólnego dialogu
oraz dalszej współpracy, a także do
zgłaszania pomysłów, dzięki którym
nasza gmina, region i całe województwo będzie mogło rozwijać
się dynamiczniej z pożytkiem dla
wszystkich.

Nieograniczone możliwości” również dla przedsiębiorców.

26 września odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Małopolski Romanem Ciepielą, w sprawie
kierunków rozwoju Małopolski
do 2020 roku. Tematem spotkania
były najważniejsze i najistotniejsze inwestycje w Gminie Skrzyszów
i w regionie, a także zadania pozainwestycyjne jakie powinny być
realizowane w najbliższych latach.
W trakcie spotkania wicemarszałek przedstawił pakiet programów
strategicznych dla Małopolski, możliwości finansowania oraz obszary
działania poszczególnych programów i inwestycji. Przekonywał, że
partnerstwo, racjonalność i współpraca między regionami może przynieść wymierne efekty i wzajemne
korzyści, dzięki którym nasz region
zyska na atrakcyjności, a co za tym
idzie będzie terenem bardziej interesującym dla inwestorów, mieszkańców i turystów. Sprawna współpraca i pomysły na rozwój subregionu
dają ogromne możliwości nie tylko
Echo Gminy
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Radni
po nowemu
Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, która
weszła w życie 1 sierpnia 2011 r.,
gminy zostały zobowiązane do
zmiany okręgów wyborczych.
Zgodnie z nowymi przepisami,
w gminie Skrzyszów od najbliższych wyborów samorządowych
obowiązywać będzie 15 jedno-

Nr okręgu

mandatowych okręgów wyborczych. W każdym z nich mieszkańcy wybiorą jednego radnego,
który uzyska największą liczbę
głosów. Podział nowych okręgów
wyborczych w gminie Skrzyszów
został dokonany po konsultacjach,
w których uczestniczyli również
obecni radni.

Granice okręgu

Liczba
Liczba radnych
mieszkańców wybieranych
w okręgu
w okręgu

1.

SKRZYSZÓW: Nr 1 – Nr 80, Nr 246 –
Nr 320C

960

1

2.

SKRZYSZÓW: Nr 81 – Nr 245

974

1

3.

SKRZYSZÓW: Nr 321 – Nr 390, Nr 560
– do końca

909

1

4.

SKRZYSZÓW: Nr 391 – Nr 559

937

1

5.

ŁADNA: Nr 1 – Nr 85

819

1

6.

ŁADNA: Nr 86 – do końca

812

1

7.

ŁĘKAWICA: Nr 1 – Nr 114, Nr 401
– do końca

738

1

8.

ŁĘKAWICA: Nr 115 – Nr 211A, Nr 354
– Nr 400

715

1

9.

ŁĘKAWICA: Nr 212 – Nr 353

824

1

10.

POGÓRSKA WOLA: Nr 1 – Nr 107

989

1

11.

POGÓRSKA WOLA: Nr 108 – Nr 266,
Nr 411 – do końca

970

1

12.

POGÓRSKA WOLA: Nr 267 – Nr 410

985

1

13.

SZYNWAŁD: Nr 1 – Nr 132, Nr 433 –
Nr 440, Nr 442 – Nr 450, Nr 463 –
Nr 485, Nr 565

1027

1

14.

SZYNWAŁD: Nr 1 – Nr 132, Nr 433 –
Nr 440, Nr 442 – Nr 450, Nr 463 –
Nr 485, Nr 565

1027

1

15.

SZYNWAŁD: Nr 252 – Nr 295, Nr 305 –
Nr 413A, Nr 415 – Nr 432A, Nr 451 –
Nr 462, Nr 562 – Nr 563B, Nr 565B

1085

1
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Będą
również
poldery

Rozpoczęły się prace projektowe nad budową suchego polderu
w Szynwałdzie. To pierwszy krok do
jego powstania. Ta inwestycja ma
poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w gminie Skrzyszów,
ale też w Tarnowie.
Projekt, który właśnie powstaje
polega na opracowaniu niezbędnej
dokumentacji i planów a także wykonaniu badań. To w przyszłości pozwoli na przeprowadzenie tej niezwykle
ważnej inwestycji.
Powstanie polderu, który docelowo
powstałby też w Łękawicy, pozwoliłby
przy występowaniu dużych opadów,
gromadzić się wodzie, w specjalnie do
tego wytypowanych miejscach. Mimo
budowy zbiornika powstanie polderów jest konieczne. – Chodzi o to by
zabezpieczyć również Szynwałd i Łękawicę, a także zwiększyć ilość zgromadzonej wody na czas opadów. Suche poldery
są kolejnymi inwestycjami wynikającymi
ze zrealizowanej koncepcji w 2011 roku.
– informuje wójt gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior. Inwestycja w całości
będzie sfinansowana przez Małopolski
Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych
w Krakowie.

Kolejne etapy
wodociągowania
i kanalizacji

Prawie 1,5 mln zł kosztować mają
w tym roku inwestycje związane
z infrastrukturą wodociągową
i kanalizacyjną. Największą kwotę
w wysokości 813,5 tys. zł. przeznaczono na kolejny etap wodociągowania w Szynwałdzie.
Na budowę wodociągu na odcinku Ładna - Pogórska Wola przyznano
318 087 zł..
W tym roku kanalizację wykonano w Szynwałdzie za kwotę 191 tys.
złotych. Sporo prac projektowych
i inwestycyjnych udało się wykonać
dzięki zaangażowaniu Tarnowskich
Wodociągów, m. in. w Ładnej, Łękawicy, Pogórskiej Woli oraz Szynwałdzie.
Przygotowania do kolejnego odcinku kanalizacji trwają w Pogórskiej Woli
oraz Ładnej.
3
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Zmiana ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Od 1 stycznia 2012 roku weszła
w życie uchwalona przez Sejm 1
lipca 2011 roku ustawa o zmianie
ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw.
Nowelizacja wymusza na gminach
gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, a zmiany
są tak zasadnicze, że można śmiało mówić o prawdziwej rewolucji
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Nowe zasady obowiązywać mają
najpóźniej od 1 lipca 2013 roku.
Gminy muszą w tym czasie m.in.
dokonać korekty obowiązujących
aktów prawa miejscowego (regulaminów utrzymania czystości i porządku
w gminie) oraz podjąć nowe uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego.
Najistotniejsza zmiana, w stosunku
do obowiązujących regulacji, polega
na obligatoryjnym przejęciu przez
gminę od właścicieli nieruchomości
obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013
roku zostają zwolnieni z obowiązku
podpisywania umów na odbieranie
odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym
zakresie.
Ponieważ gminy zobowiązane będą
do finansowania kosztów usług świadczonych, otrzymały tym samym uprawnienia do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych.
Rada gminy określi w stosownej
uchwale wysokość stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób
świadczenia usług na rzecz właścicieli
nieruchomości.
Opłaty miesięczne pobierane będą
w wysokości oraz z częstotliwością
ustaloną w odpowiedniej uchwale
rady gminy.
Gmina ustanowi obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący następujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne,
metale, odpady wielomateriałowe
(np. opakowania po mleku, sokach)
oraz odpady ulegające biodegradacji,

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Dla właścicieli prowadzących selektywną zbiórkę opłata za
odbiór odpadów będzie niższa.
Na terenie gminy funkcjonować
mają zorganizowane punkty odbioru
odpadów takich jak: przeterminowane leki, chemikalia (np. opakowania
po farbach, rozpuszczalnikach, itp.)
baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia).
W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca
lub od dnia wytworzenia pierwszego
litra odpadów. Wzór deklaracji obejmował będzie także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia.
Gmina Skrzyszów posiada opracowany system wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.

Budowa zbiornika rozpoczęta
31.05.2012 r. wbito pierwszą łopatę pod budowę zbiornika Skrzyszów
na potoku Korzeń. – Ta długo oczekiwana inwestycja nareszcie się rozpoczęła. Oby przebiegała bez kłopotów
– mówi Marcin Kiwior, wójt gminy
Skrzyszów.
Zbiornik zajmie obszar 20 hektarów. Jego pojemność wyniesie
760 tysięcy metrów sześciennych
wody. Zapora będzie mierzyć 230
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metrów. Koszt inwestycji to ponad 14,5 mln zł.
z czego 85 % przekazana
zostanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała kwota pochodzić
będzie z środków województwa małopolskiego. Wykonawca prac to
konsorcjum firm, którego liderem
jest Budimex S.A. Dzięki
zbiornikowi znacznie
zmniejszy się zagrożenie
powodziowe. – Zbiornik w kształcie litery V
będzie przejmował wodę
z potoku Korzeń, który
jest jednym z głównych
dopływów Wątoku. To
właśnie woda spływająca ze wzniesień od stroEcho Gminy

ny Trzemesnej powoduje największy
przyrost poziomu Wątoku i wyrządza
największe zniszczenia. Zbiornik ma
być gotowy do 2014 roku.
Rozpoczęta właśnie budowa
oznacza przejściowe utrudnienia dla
mieszkańców. Wybudowana zostanie droga dojazdowa do zapory. Jak
zapewniają przedstawiciele firmy
budującej zbiornik, ciężki transport
zostanie ograniczony do minimum.
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Będzie nowa
biblioteka
w Szynwałdzie

Projekt budynku autorstwa Macieja Tyczyńskiego
powstał w pracowni „Kucia
Tyczyński Pracownia Architektoniczna” w Krakowie.
Dofinansowanie budowy obiektu, w kwocie 1
miliona złotych, pochodzi
z uchwalonego przez Radę
Ministrów Wieloletniego
Programu Kultura+ na
lata 2011-2015, priorytet
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
Pierwszy etap prac obejmujący roboty ziemne,
roboty żelbetowe (podbudowa wejścia, postawienie
m. in. belek, ścian, stropów, schodów), wykonanie
konstrukcji i elementów
stalowych oraz położenie
dachu ma zakończyć się
w grudniu 2012 roku.
Drugi etap, którego
zakończenie planowane
jest w listopadzie 2013 r., to
prace wewnątrz budynku.
Obejmują m.in. położenie posadzek,
podłoża i sufitów podwieszanych
oraz malowanie i doprowadzenie
instalacji.
Ostatnim etapem robót będzie
wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu (do czerwca 2014 roku).
W nowoczesnym budynku biblioteki będzie możliwa organizacja

Nowoczesna remiza
w Pogórskiej Woli

Większa i nowoczesna remiza Ochotniczej Straży Pożarnej powstaje
w Pogórskiej Woli. Na jej rozbudowę strażacy z tego sołectwa długo
czekali. Teraz stała się faktem.
„Bardzo się z tego cieszymy” – mówi
Kazimierz Okrzesa, prezes OSP w Pogórskiej Woli. Całe przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym,
trwającym teraz, wybudowany zostanie nowy budynek, połączony z obecną remizą. Wkrótce ma być gotowy
w stanie surowym (bez dachu). Drugi
etap obejmuje założenie dachu nad
całym budynkiem, gruntowny remont
już istniejącej remizy oraz prace wykończeniowe. Etap drugi przewidziano na
lata 2013-2014.
Po zakończeniu inwestycji remiza
będzie miała dwa nowoczesne i spełniające wszelkie wymogi garaże. Oprócz
tego, będzie się w niej mieściła nowa
sala z zapleczem kuchenno-sanitarnym.
Trwające obecnie prace kosztują 197
743, 41 zł. 35 tys pochodzi ze środków
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, przekazanych w ramach programu
Małopolskie Remizy.
Strażacy z Pogórskiej Woli podkreślają, że inwestycja nie byłaby możliwa
bez wsparcia wójta gminy Skrzyszów
oraz radnych z ich sołectwa. „Bardzo
serdecznie im za to dziękujemy” –
podsumowuje prezes K. Okrzesa.

Powstaje ORLIK
w Pogórskiej Woli

imprez muzycznych, widowiskowych i okolicznościowych, szkoleń,
pokazów, wykładów, spotkań integracyjnych. Czytelnicy i mieszkańcy
Szynwałdu oraz całej gminy będą
mogli korzystać ze zbiorów biblioteki, z sali audytoryjnej, kawiarenki
internetowej i innych atutów nowego kompleksu.
Echo Gminy

Obok Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej
Woli rozpoczęła się budowa
kompleksu sportowego „Moje
Boisko-Orlik 2012” składającego się z dwóch boisk ze sztuczną
nawierzchnią. Pierwsze, o wymiarach 30 x 62 metry, przeznaczone będzie do gry w piłkę nożną.
Drugie, wielofunkcyjne (19 x 32
m), służyć ma m.in. uprawianiu
koszykówki oraz siatkówki.
Kompleks wyposażony będzie
w budynek sanitarny. Znajdą się
tam szatnie oraz magazyn na sprzęt
sportowy. Inwestycja ma kosztować
około miliona złotych. Ponad 650
tys. złotych pochodzi ze środków
zewnętrznych. Orlik w Pogórskiej
Woli będzie trzecim obiektem tego
typu w naszej gminie. Podobne są
już w Skrzyszowie i w Szynwałdzie.
Mieszkańcom przybędzie kolejny
obiekt do uprawiania sportu.
5
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Lepsze drogi, nowe chodniki
Rok 2012 to rok dużych nakładów
na drogi oraz chodniki w gminie
Skrzyszów.
Do tej pory położono prawie 9 kilometrów asfaltu we wszystkich sołectwach. Inwestycja kosztowała około
2 mln złotych. Dzięki staraniom samo-

rządu Gminy Skrzyszów ze środków
zewnętrznych na ten cel pozyskano
prawie 1,7 mln złotych. – Dobre drogi
to bezpieczne drogi. A to kapitał nie do
przeceniania. Cieszę się, że tak dużo w tej
sprawie udało się nam zrobić – twierdzi
wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.

Dotychczas wykonano również
ponad 1 km chodników i ścieżek
rowerowych. Wydano na ten cel ok.
0,5 mln zł.
Inwestycje te były dofinansowane
ze środków powiatu tarnowskiego
oraz WFOŚ.

Szynwałd

Ładna

Gmina pomaga
bezrobotnym

Dzięki staraniom samorządu aż 24 osoby
bezrobotne z terenu naszej gminy otrzymało zatrudnienie /w tym osoby długo6

Ładna

trwale bezrobotne, w wieku powyżej 50
roku życia /. W ramach robót publicznych zaktywizowano 20 osób a 4 osoby
skierowano do odbycia stażu.
Wykonują oni na terenie gminy
szereg prac, m.in.: prace remontowobudowlane, konserwacyjne i porządko-

Echo Gminy

Ładna

Ładna

we. Zatrudnienie osób bezrobotnych,
często pozostających długotrwale bez
pracy umożliwi im zdobycie nowych
umiejętności, zwiększy doświadczenie
zawodowe, a prace wykonane na rzecz
gminy przyniosą wymierne efekty
wszystkim mieszkańcom.

Fot. A. MĄdel (7)

Pogórska Wola

Szynwałd
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Bez klas łączonych
na terenie gminy
Od 1 sierpnia funkcję sekretarza Urzędu Gminy
Skrzyszów pełni Cecylia Andrusiewicz. Nowa pani
sekretarz wyłoniona została w drodze konkursu
i objęła to stanowisko, zastępując odchodzącą
na emeryturę Kazimierę Ordowską. Pani Cecylia
Andrusiewicz poprzednio pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie, gdzie była
dyrektorem Wydziału Instrumentów Rynku Pracy

Mimo trudnej sytuacji w oświacie
Urząd Gminy nie zamierza oszczędzać na edukacji.
„Wydatki mają być racjonalne, inwestycja w młodzież ma być
naszym kapitałem. Dobrze wykształceni uczniowie, to mądrzy i zaangażowani społecznie obywatele.
Chciałbym zaznaczyć, że w tym roku
szkolnym w żadnej ze szkół nie łączyliśmy klas. Jest to spory wysiłek finansowy gminy, jednak warto inwestować w młodzież – naszą przyszłość.
Również dzięki temu nauczyciele
mogą spokojnie skoncentrować się
na pracy, a że ją wyśmienicie realizują, świadczą wyniki testów czy
egzaminów” – uważa wójt gminy
Skrzyszów, Marcin Kiwior.
W nadchodzącym roku szkolnym skrzyszowski samorząd nadal
będzie wspierał najzdolniejszych
uczniów w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Remonty
w szkołach

Wyróżnienie dla Stanisława Barnasia
w konkursie na „Najlepszego Sołtysa
Województwa Małopolskiego AD 2011”
Jedną z inicjatyw Małopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów, realizowaną we współpracy z Województwem Małopolskim, jest coroczny
konkurs na najlepszego sołtysa
województwa.
Konkurs ten jest jedną z form
uznania pracy sołtysa na rzecz swojej
lokalnej społeczności oraz okazją do
rozpowszechnienia dobrych praktyk.
Jest to wyróżnienie dla najbardziej
aktywnych sołtysów, szczególnie
zaangażowanych w rozwój regionu. Wyróżnienie w konkursie na
„Najlepszego Sołtysa Województwa
Małopolskiego AD 2011” otrzymał

jeden z najaktywniejszych sołtysów
naszej gminy – pan Stanisław Barnaś
z Ładnej. Rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród odbyło się 5 sierpnia 2012 w Lachowicach, w gminie
Stryszawa. Nagrody zwycięzcom
wręczał Marszałek Województwa
Małopolskiego, Marek Sowa.
Komisja konkursowa dokonała
wyboru w oparciu o następujące
kryteria: inwestycje zrealizowane
w sołectwie z inicjatywy sołtysa,
współpraca z samorządem gminnym
i współpraca z mieszkańcami, inicjatywy lokalne podjęte i realizowane
przez sołtysa.
Echo Gminy

Dostosowanie budynku szkoły
podstawowej do potrzeb przedszkola, malowanie sal, stołówek
czy remont szatni – to najważniejsze prace, jakie w czasie wakacji
wykonane zostały w gminnych
placówkach oświatowych.
Najwięcej prac wykonano
w Szkole Podstawowej w Ładnej.
Dotyczyły one przebudowy parteru, przewiązki i budynku szkoły na
potrzeby przedszkola oraz szatni
dla uczniów szkoły podstawowej.
W Zespole Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
przeprowadzono remont szatni.
Zmieniło się też otoczenie szkoły
– została położona nowa kostka.
Natomiast w Szkole Podstawowej
nr 2 w Skrzyszowie wymieniono
parkiet w sali gimnastycznej oraz
drzwi wejściowe. Pozwoli to oszczędzić energię cieplną. Oprócz tego
w pozostałych placówkach (szkołach i przedszkolach) wykonano
inne prace (głównie malowanie sal).
„W miarę naszych możliwości budżetowych dbamy, by dzieci
i uczniowie uczyli się w jak najlepszych warunkach” – mówi Marcin
Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
7
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Mały Uniwersytet
Skrzyszowski
rozpoczął działalność
Od 1 sierpnia rozpoczęła się realizacja
projektu, na który gmina Skrzyszów
pozyskała środki z POKL w wysokości 217 700,00 zł. Mały Uniwersytet
Skrzyszowski to projekt, który realizowany będzie we wszystkich klasach
I-III szkół podstawowych z terenu
gminy Skrzyszów do lipca 2013 roku.
Łącznie w projekcie weźmie udział
316 dzieci w wieku 6-10 lat. Zajęcia
prowadzone będą międzyoddziałowo
w każdej szkole.
Zorganizowanych zostanie 5
rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych: zajęcia matematyczno
-przyrodnicze, plastyczne, muzyczno
-taneczne, informatyczne oraz zajęcia
z języka angielskiego.
Ponadto, zorganizowane zostaną
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i mowy, zajęcia dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, a także gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
W ramach zajęć uczniowie będą
korzystać z pomocy dydaktycznych
zakupionych specjalnie w tym celu.
Grupy biorące udział w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych, będą liczyły
nie więcej niż 8 osób, tak, aby zapewnić efektywność działań. Dodatkowo,
jako uzupełnienie zajęć, organizowane
będą wycieczki edukacyjne.

Bezpiecznie i tanio

W Pogórskiej Woli poprawi się
bezpieczeństwo dzięki dodatkowemu oświetleniu. Wokół zatoczki autobusowej, położonej na
zakręcie wzdłuż drogi powiatowej,
zamontowano lampy ledowe.
Zużywają one dużo mniej prądu,
a także nie wymagają wymiany.
Całość inwestycji kosztowała około
17 tysięcy złotych. Zamontowano
lampy o mocy 36 W i jedną o mocy
72 W. Zaznaczyć należy, że tradycyjne oświetlenie (tzw. „lampy
sodowe”) mają moc 150W. Zatem
oszczędność w zużyciu energii
elektrycznej będzie spora. Jest to
pionierska inwestycja na terenie
naszej gminy, świadcząca o otwartości na nowe technologie.
8

Święto Patrona Szkoły
w Pogórskiej Woli

12 września, w rocznicę
śmierci Heleny Marusarzówny – patronki Szkoły
Podstawowej w Pogórskiej Woli, społeczność
szkolna, zaproszeni
goście i delegacje ze
szkół gminy Skrzyszów
oraz szkół noszących
imię H. Marusarzówny w Zakopanem oraz
Woli Rzędzińskiej uczcili
pamięć zamordowanej
bohaterki. Uroczystość
rozpoczęła się wspólną
modlitwą podczas mszy
świętej w kościele parafialnym.
Później delegacje spotkały się pod pomnikiem.
Tu, w ciszy i skupieniu,
wszyscy oddali hołd
rozstrzelanym w czasie
II wojny światowej oraz
złożyli wieńce i zapalili
znicze.
Podczas święta patrona
szkoły w Pogórskiej Woli,
już po raz czwarty, zorganizowano Bieg Memoriałowy im. Heleny Marusarzówny,
którego koordynatorem była Teresa
Cup. Rywalizacja odbyła się w prawdziwie sportowej atmosferze. Biegacze
w szybkim tempie pokonali wyznaczony dystans i z uśmiechem na twarzach
dobiegli do mety, gdzie zostali powitani gromkimi brawami przez uczniów
szkoły w Pogórskiej Woli, gości oraz
Echo Gminy

rodziców. Po emocjonujących zmaganiach sportowych wszyscy obecni
udali się do hali sportowej, by tam
obejrzeć krótki montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież
z gimnazjum. Następnie pani dyrektor
Regina Kiwior, wraz z gośćmi wręczyła
medale zwycięzcom oraz puchary dla
najlepszych szkół.
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fot. J. Sadowska

Stypendia
dla zdolnych

Zbiórka
makulatury

Sukcesem zakończyła się w naszej
gminie zbiórka makulatury, zainicjowana przez Klub Kobiet Kreatywnych
Gracja.
Przez pięć tygodni trwania akcji
mieszkańcy mogli przynosić makulaturę do podstawionego kontenera.
W każdej miejscowości udało się zebrać
średnio po 3 tony papieru. Serdecznie
dziękujemy wszystkim za zrozumienie
oraz czynny udział w tym przedsięwzię-

ciu. Za uzyskane pieniądze zakupiono
sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w Ośrodku
Zdrowia w Łękawicy. Przypominamy,
że z wypożyczalni mogą bezpłatnie
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.
Sprzęt wypożyczany jest w nagłych
wypadkach, zanim uda się załatwić
niezbędne formalności w Funduszu
Zdrowia i uzyskać sprzęt w ramach
ubezpieczenia.

Właśnie rozpoczęty rok
szkolny będzie kolejnym,
w którym najlepsi uczniowie skorzystają z Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.
Program przeznaczony jest
dla uczniów zameldowanych
na terenie gminy Skrzyszów,
ze szkół podstawowych z klas
IV - VI oraz gimnazjów. Stypendia mogą otrzymać uczniowie,
którzy na końcu roku szkolnego uzyskali średnią 5,3 (szkoły
podstawowe), 5,2 (gimnazja)
oraz mają co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania.
Również dzieci i młodzież ze
znaczącymi osiągnięciami
w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, konkursach
artystycznych lub zawodach
sportowych mogą zostać nagrodzeni (szczegóły w uchwale).
Świadczenie będzie wypłacane
jednorazowo. – Wprowadzenie
stypendiów okazało się skuteczną
motywacją dla uczniów, dlatego
chcemy to kontynuować pomimo spowolnienia gospodarczego – mówi wójt Marcin Kiwior.
Dodatkowo klasa, która uzyska
najlepszy wynik z egzaminu
kończącego szkołę podstawową oraz gimnazjum wyjedzie na
dwudniową wycieczkę edukacyjną.

Zakończenie projektu „Już nie BABY”
W Ładnej dobiegła końca realizacja projektu finansowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pn. „Już nie BABY”, podczas
którego 20 ambitnych pań rozwijało swoje talenty i zainteresowania
aktywnie uczestnicząc w różnych
warsztatach.
Wnioskodawcą projektu było Koło
Gospodyń Wiejskich i to głównie
członkinie koła brały udział w projekcie, w ramach którego realizowane
były następujące warsztaty:
1. warsztaty kulinarne,
2. kurs komputerowy,
3. warsztaty z rękodzieła artystycznego,
4. spotkania z kulturą i sztuką,

5. spotkania z doradcą zawodowym i specjalistą lokalnej marki.
Przez blisko pół roku panie z ogromnym zaangażowaniem i determinacją uczestniczyły w poszczególnych warsztatach i kursach. Wysoka
frekwencja świadczyła
dobitnie, że każdy rodzaj
wsparcia realizowanego
w ramach projektu był
potrzebny i wdrażany
na wysokim poziomie.
Wymiernym efektem
projektu jest wydanie książki kucharskiej,
w której zostały zebrane
przepisy wypracowane pod czujnym okiem
Echo Gminy

pana Marka Stańczyka. Spotkaniu
podsumowującemu, w dniu 15 lipca,
towarzyszył wernisaż rękodzieła artystycznego oraz wystawa fotograficzna dokumentująca przebieg realizacji
projektu.
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Dożynki gminne
w Łękawicy
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Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta koncelebrowana, której przewodniczył
i okolicznościową homilię wygłosił
ks. dr Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Po nabożeństwie, korowód dożynkowy (orkiestra z Woli Rzędzińskiej,
poczty sztandarowe OSP, szkół,
pszczelarzy, zaproszeni goście
i mieszkańcy gminy Skrzyszów) przeszedł na plac przy Szkole Podstawowej w Łękawicy. Tam odbył się tradycyjny konkurs wieńca dożynkowego.
Decyzją jury, w którym zasiadały:
pani Patrycja Hajek – kulturoznawca
– Muzeum Etnograficzne w Tarnowie,
pani Urszula Gieroń – Starszy Kustosz
10

Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
pani Daria Zaborowska-Hulska artysta plastyk, pierwsze miejsce zajęło
sołectwo Skrzyszów.
Wśród licznych atrakcji, zorganizowanych w czasie dożynek, znalazły
się m. in.: konkursy, pokazy, program
artystyczny pt. „Podziękowanie za
chleb”, przygotowany przez uczennice Szkoły Podstawowej w Łękawicy, licytacja wyrobów wiejskich oraz
występy zespołu tanecznego Saloon
i zespołu country Coach. XVII Dożynki
Gminy Skrzyszów zakończyła zabawa
taneczna.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy mimo trudnych kryzysowych czasów, wsparli nas
Echo Gminy

finansowo. Dziękuję także moim współpracownikom – pracownikom Urzędu
Gminy, a w szczególności Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek oraz Szkoły Podstawowej w Łękawicy. Dziękuję
również Ochotniczej Straży pożarnej
z Łękawicy oraz klubowi sportowemu za
zaangażowanie i pomoc. Chcę podziękować także tym wszystkim, którzy
swą pracą społeczną wsparli organizację dożynek: mieszkańcom Łękawicy,
kapłanom z terenu gminy, strażakom,
grupom wieńcowym i wszystkim pozostałym, których nie jestem w stanie
nawet wymienić, za wiele sił i pracy
włożonej w to, aby te dożynki mogły być
tak udane i tak okazałe – mówi wójt,
Marcin Kiwior.
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Piknik Integracyjny w Ładnej

Po raz kolejny Stanisław Jarosz,
właściciel firmy Taurus z Ładnej,
użyczył gościny organizatorom
Pikniku Integracyjnego oraz ich
gościom.
Na Piknik przybyli pensjonariusze z Domu Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
przy ulicy Robotniczej, z Domu
Pomocy Społecznej z Al. M. B. Fatimskiej, podopieczni z Parafii Świętej
Rodziny w Tarnowie, ich opiekunowie oraz dzieci z terenu Gminy
Skrzyszów. Wszystkich zebranych
powitali: Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior oraz sołtys Ładnej
Stanisław Barnaś.
Przygotowane przez organizatorów propozycje spędzenia niedzielnego popołudnia okazały się bardzo
atrakcyjne. Wspólną zabawę zapoczątkował taneczny występ uczennic ze Szkoły Podstawowej w Ładnej,
a kontynuowały dwa teatry z Krakowa: Teatr Pozytywka i Teatr Aplauz.
Nad oprawą muzyczną czuwał Krzysztof Judasz z Szynwałdu, który śpiewał
i przygrywał uczestnikom Pikniku do
tańca. Tradycyjnie już został rozegrany mecz piłkarski pomiędzy siostra-

mi zakonnymi a strażakami z OSP
z Ładnej. Po raz kolejny zwycięski
puchar zdobyły siostry zakonne.
Uczestnicy niedzielnej zabawy mieli
także okazję podziwiać umiejętności
dwóch policyjnych psów oraz gościć
w policyjnych radiowozach. Podczas
Pikniku wręczono nagrody uczestnikom konkursów przygotowanych
przez GCKiB w Skrzyszowie. Konkursy
były związane z twórczością Janusza
Korczaka.
Wspólna zabawa przeciągnęła się
do wieczora. I jak zapewniali zaproszeni goście, była bardzo udana.

Klub Seniora przy ognisku
Z okazji rozpoczęcia trzeciego roku działalności Klubu
Seniora w Skrzyszowie, członkowie klubu spotkali
się na Rybakówce 27 września br., inaugurując tym
samym kolejny rok swej działalności.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 seniorów z całej
gminy. Przy muzyce i wspólnym śpiewie oraz tańcu, seniorzy dali się poznać jako zintegrowana grupa ludzi młodych
duchem.
Co charakterystyczne, od początku spotkania dało się
wyczuć autentyczną solidarność łączącą grupę ludzi, którzy
mówią o sobie, że tych kilka lat działalności stworzyło z nich
zespół prawdziwych przyjaciół. Spotkanie na Rybakówce
odbyło się przy grillu, którego sponsorem był wójt gminy
Marcin Kiwior. Zabawa trwała do wczesnych godzin
wieczornych, a zakończyły ją podziękowania dla Aldony
Nowak za aktywne uczestnictwo w Klubie Seniora
Echo Gminy
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I Młodzieżowy
Muzyczno
– Sportowy
Piknik Gminy
Skrzyszów
W sobotę, 29.09.2012r. na obiektach sportowych
ORLIKA oraz klubu sportowego LUKS „ SKRZYSZÓW” odbył się I Młodzieżowy Muzyczno –
Sportowy Piknik Gminy Skrzyszów.
Pomysłodawcą imprezy był dwudziestolatek Konrad Kulesa ze Skrzyszowa, który razem
z NIEZRZESZONĄ GRUPĄ MŁODZIEŻY GMINY
SKRZYSZÓW zorganizował blok imprez sportowych
i muzycznych.
Całość imprezy zakończyła dyskoteka.
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Pejzaż
z kobietą,

Fot. E. płaneta (3)

czyli efekty IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
zorganizowanego przez Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie można nadal oglądać!
Tym razem w budynku Delegatury
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Solidarności 5-9. Te same
zdjęcia, ale w wersji wielkoformatowej, można podziwiać także w Filii
nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnowie przy ulicy Traugutta 1.
Wystawa potrwa do 15 października.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie serdecznie dziękuje gospodarzom wymienionych
instytucji za udostępnienie miejsca
na wystawę.

IX Diecezjalny Marsz Trzeźwości Tarnów-Skrzyszów
4 sierpnia odbył się IX Diecezjalny Marsz Trzeźwości z Tarnowa do
Skrzyszowa, pod patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz
Wójta Gminy Skrzyszów Marcina
Kiwiora.
Marsz rozpoczęła Msza św. w kościele bł. Karoliny w Tarnowie, sprawowana w intencji trzeźwości wszystkich
Polaków. Po nabożeństwie uczestnicy Marszu wyruszyli do kościoła
św. Stanisława BM w Skrzyszowie.
W tegorocznym marszu wzięło udział
więcej pielgrzymów niż zazwyczaj.
Wśród nich szli przedstawiciele z terenu całej Diecezji. Oprócz ks. Zbigniewa Guzego, Dyrektora Wydziału
Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób
Uzależnionych, w marszu uczestniczy-

li także: wójt gminy
Skrzyszów Marcin
Kiwior, ks. Andrzej
Gerard Dyl, Dekanalny Duszpasterz
Trzeźwości oraz
członkowie Stowarzyszeń Trzeźwościowych: Kazimierz
Wróblewski, Jan
Oleksy, Eugeniusz
Dąbrowski, Tadeusz
Podstawa,
a także wolontariusze zaangażowani
w kreowanie trzeźwego stylu życia.
Część uczestników marszu podpisała
deklaracje abstynencji na rok bądź na
dłuższy okres czasu. Poczęstunek dla
Echo Gminy

uczestników ufundowali: Piekarnia
Jana Starostki z Łękawicy oraz firma
GALUX Anety i Krzysztofa Galusów ze
Skrzyszowa.
13
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Czym chata bogata...

Żeńska Szkoła Rolnicza

Szkoła Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie

Zajęcia praktyczne
Otwarcie w 1909 r. Szkoły Gospodyń
Wiejskich było największym sukcesem ks. Aleksandra Siemieńskiego,
proboszcza w Szynwałdzie . Spełniło się wtedy jego wielkie marzenie.
Wierzył bowiem, że z takich szkół
umiejętnie prowadzonych, przyjdzie odrodzenie religijne, kulturalne i gospodarcze rodziny chłopskiej
i polskiej wsi. Szkoła z małymi przerwami działała do 1949 r. i przez
ten czas wykształciła ponad 1300
uczennic.
Zanim doszło do powstania szkoły, ks. A. Siemieński musiał zdobyć
fundusze i poparcie wpływowych
osób. Jego inicjatywę poparli m.in.
poseł na Sejm Krajowy Wincenty
Witos i prezes Kółek Rolniczych we
Lwowie Bronisław Dulęba. W 1907 r.
rozpoczęto prace budowlane na gruncie darowanym przez Tomasza Litwina, zapisał on siostrom 20 morgów
ziemi na tzw. Plebankówce. Fundusze

Zajęcia praktyczne
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Zajęcia praktyczne
pochodziły z Wydziału Krajowego
we Lwowie i od księżnej K. Sanguszkowej, a także z posagów niektórych
sióstr. 1 października 1909 r. budynek szkolny został oddany do użytku,
a 3 grudnia 1909 r. został poświęcony
przez ks. A. Siemieńskiego. Pierwsze
siostry nauczycielki kształciły się przez
rok w szkole gospodarczej w miejscowości Katerinky w Czechach i po
uzyskaniu kwalifikacji mogły rozpocząć pracę w szkole w Szynwałdzie.
W pierwszym roku, nauki pobierało
21 uczennic, w następnych latach było
ich coraz więcej, od 30 do 50 uczennic
rocznie. Dziewczęta miały od 16 do 22
lat i częściowo opłacały naukę w szkole. Pochodziły one głównie ze wsi, ale
przyjmowano także córki posiadaczy
ziemskich, robotników i urzędników.
Na 1321 uczennic, 127 było z Szynwałdu. Od kandydatek wymagano
ukończenia szkoły ludowej. Pierwszą
kierowniczką była s. Maria Marek,

Zajęcia praktyczne
Echo Gminy

a w latach 1912 - 1949 s. Frydolina Koziej. Głównym celem szkoły
było ogólne kształcenie dziewcząt
i przygotowanie ich do prowadzenia
gospodarstwa domowego. W 1912 r.
szkoła przeszła pod patronat Towarzystwa Kółek Rolniczych.
Początkowo nauka trwała 10
miesięcy, od 1 października do 30
lipca. Wykładane były przedmioty
ogólnokształcące obejmujące język
polski, rachunki, historię, geografię, przyrodę, pogadanki etycznoreligijne, śpiew, rysunki. Odbywały
się również w grupach zajęcia praktyczne, które obejmowały gotowanie, pranie i prasowanie, utrzymanie
porządku w domu i obejściu, hodowlę
drobiu, królików, nierogacizny i bydła,
mleczarstwo, szycie, prace w ogrodzie, warzywnictwo, szczepienie drzewek owocowych i uprawę kwiatów.
Przedmioty wykładane były przez
siostry i osoby świeckie. Najbardziej

lipiec–wrzesień 2012

roboty do Niemiec. Okupanci zniszczyli sale, zabrali naczynia kuchenne i stołowe, wywieźli część mebli.
Pomimo trudności nauka odbywała
się dalej, a siostry zorganizowały jeszcze tajne nauczanie i punkt opatrunkowy dla rannych partyzantów. Po
wojnie można już było uczyć bez
przeszkód, ale nowe komunistyczne
władze z każdym rokiem ograniczały
działalność sióstr i dążyły do zamknięcia szkoły. W 1949 r. pomimo wielkiej
determinacji sióstr szkoła przestała
istnieć.
Anna Mądel
• Fotografie pochodzą z Archiwum
Sióstr Służebniczek w Starej Wsi.
• Przedwojenna pocztówka ze zbiorów Bartłomieja Mąciora
Zakończenie roku szkolnego
znani to: dr Bronisław Dulęba ze
Lwowa, generał Józef Haller i dyrektor
szkoły handlowej we Lwowie Franciszek Tomanek. Od 1920 r. nauczycieli
świeckich zastąpiły całkowicie siostry
zakonne, były to m.in. s. Maria Marek,
s. Frydolina Koziej, s. Bronisława
Naglik, s. Klara Krzysk, s. Karolina Dec,
s. Daniela Krosnowska.
Protokoły z licznych wizytacji
świadczyły o wysokim poziomie
nauczania w szkole. Z biegiem lat stała
się ona sławna na całą Polskę. W 1924
r. odwiedził ją z ramienia Ministerstwa
Rolnictwa dr Mikułowski-Pomorski,
minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły i wyraził swoje
uznanie dla wyników nauczania.
W 1934 r. obchodzono jubileusz
25-lecia szkoły, na który przybył ks.
bp Franciszek Lisowski z Tarnowa,

przedstawiciele władz państwowych
i szkolnych, oraz blisko 200 byłych
uczennic. Podjęto wtedy uchwałę
o założeniu Związku Wychowanek
Szkoły Szynwałdzkiej, którego celem
byłoby utrzymywanie więzi byłych
wychowanek ze szkołą. W 1938 r.
odbył się II Zjazd Szynwałdzianek, na
którym poświęcono Sztandar Związku Szynwałdzianek. Zaczęto wydawać
również pismo pt. Szynwałdzianka,
którego redaktorką była s. Daniela
Krosnowska. W 1938 r. szkoła przyjęła
nową nazwę: Prywatna Żeńska Szkoła
Przysposobienia Gospodyń Wiejskich
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP w Szynwałdzie.
W czasie wojny szkoła działała
z przerwami i wielkimi trudnościami. Wojsko zajmowało budynek na
kwatery, brakowało opału, żywności, uczennicom groziła wywózka na
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Gminny Turniej Piłki Nożnej
22 lipca w Szynwałdzie odbył
się Gminny Turniej Piłki Nożnej
„O Puchar Wójta”. W turnieju wzięły udział wszystkie kluby piłkarskie
z terenu naszej gminy.
Piękna, słoneczna pogoda i radosny nastrój towarzyszyły wszystkim
zebranym. W trakcie imprezy można
było skosztować różnych potraw
z grilla oraz ochłodzić się lodami
i napojami. Wraz z mieszkańcami
drużynom kibicowali: wójt gminy,
radni, sołtysi i zarządcy klubów.
Wszystkie drużyny wykazały się dużą
determinacją i wolą walki, a wsparcie

ze strony mieszkańców gminy dodawało sił zawodnikom. Po zaciętej
walce, turniej wygrała drużyna LKS
Ładna, która przekazała uzyskaną
nagrodę na rzecz klubu sportowego
gospodarzy.
Wyniki:
I miejsce: LKS Ładna
II miejsce: KS Szynwałd I
III miejsce: KS POGORIA Pogórska Wola
IV miejsce: LUKS Skrzyszów
V miejsce: KS Szynwałd II
VI miejsce: KS Łękawica
Echo Gminy

Gratulujemy zarówno zwycięzcom
turnieju, jak i wszystkim uczestnikom
rozgrywek.
Organizatorzy: Wójt Gminy Skrzyszów, KS „Szynwałd”.
Sponsorzy: Gmina Skrzyszów,
Galux – państwo Galus, Hitpol –
państwo Onik z Łękawicy i państwo
Świdzińscy z Szynwałdu, „Przemko” –
hurtownia wędlin i konserw, Piekarnia Jan Starostka z Łękawicy, sklep
spożywczy państwa Grzyb ze Skrzyszowa, Delikatesy Centrum, Paweł
Mróz i Jan Świątek.
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