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Inwestycje

W ostatnich miesiącach na terenie Gminy Skrzyszów ważne zadania  
z zakresu inwestycji dotyczyły głównie dróg. Oprócz zrealizowanej nie-
dawno największej inwestycji z tego zakresu, jaką była przebudowa prze-
biegającej przez Pogórską Wolę drogi „Pogórz”, wykonano wiele nowych 
nakładek asfaltowych. Przypomnijmy, że wspomniana droga „Pogórz” 
to odcinek o długości 860 m od skrzyżowania przy Ośrodku Zdrowia do 
działki nr 1419 w miejscowości Pogórska Wola. Prace związane były też 
z odwodnieniem i modernizacją ulicznego oświetlenia. Roboty koszto-
wały ponad 1 milion 677 tys. złotych. Przeszło połowa tej kwoty pocho-
dziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto we 
wszystkich sołectwach wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe lub od-
budowano gminne drogi. Dotyczy to następujących odcinków:
droga „Na Zaworskiego” i  „Podlesie” w Pogórskiej Woli, drogi „Na Hor-
bacewicza”, „Na Bednarza” i „Podlesie” w Łękawicy, „Krzywa droga”, „Za-
gumnie” i „Na Czekaja” w Szynwałdzie, „Bieniówki”  i „Na Korusa” w Skrzy-
szowie. Łącznie wydatkowano na ten cel ponad milion złotych. Znacz-
na część środków finansowych została pozyskana z tzw. funduszu powo-
dziowego oraz z funduszu sołeckiego.

Bezpieczniej i bardziej komfortowo

Dzięki prowadzonym pracom stale poprawia się bezpieczeństwo na te-
renie gminy. Dzieje się tak m.in. za sprawą powstających chodników  
i ścieżek. Ostatnie miesiące to również budowa 7 wiat przystankowych  
i 8 zatoczek autobusowych. 

Zmienia się każde sołectwo
Plany inwestycyjne
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W najbliższym czasie Urząd Gminy zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne na zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w Ładnej oraz terenów sportowo-rekreacyjnych  w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli, Szynwałdzie i Łękawicy.

Ścieżka rowerowa 
w Szynwałdzie

Z tej inwestycji ucieszą się rowerzyści i miesz-
kańcy. Zakończył się trzeci etap budowy ścież-
ki rowerowej przy drodze powiatowej 1357K  
w Szynwałdzie. Odcinek ma długość 370 me-
trów i jest szeroki na 1,5 metra. Teraz można  
z niego korzystać bez żadnych przeszkód. To 
kolejny element rozwoju sieci traktów do prze-
jażdżek rowerowych w gminie Skrzyszów. Za-
kończona inwestycja kosztowała ponad 170 tys. 
zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wy-
niosło prawie 80 tys. zł. Ponadto została wyko-
nana zatoczka autobusowa w ciągu wybudowa-
nej ścieżki rowerowej z kostki brukowej. 

7 wiat
Siedem nowych wiat przystan-
kowych pojawiło się na przy-
stankach położonych na te-
renie gminy Skrzyszów. Pięć  
z nich znajduje się przy drodze 
krajowej Nr 94, przy nowych za-
toczkach w kierunku Tarnowa  
i w stronę Pilzna. Dwie zamon-
towano przy drodze powiato-
wej Tarnów – Ryglice. Zakup, 
który pozwoli w lepszych wa-
runkach oczekiwać na autobu-
sy i busy kosztował prawie 32 
tysiące złotych.

Nowy chodnik w Ładnej

Zakończyła się kolejna ważna inwestycja. W Ładnej, 
przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą kra-
jową Nr 94 w kierunku Huty Szkła, na odcinku dwustu 
metrów wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem. 
Chodnik ma dwa metry szerokości. Dzięki pracom po-
szerzono również jezdnię, przebudowano zjazdy oraz 
wymieniono słupy wraz z przełożeniem sieci energe-
tycznych. Prace kosztowały prawie 130 tys. zł. Dzięki 
nim w kolejnym miejscu Gminy Skrzyszów jest bez-
pieczniej, szczególnie, iż na tym odcinku występuje 
wzmożony ruch zarówno samochodów jak i pieszych 
zmierzających do największego zakładu pracy na te-
renie gminy Skrzyszów.



Na nadchodzący 2016 rok i lata następne, Gmina 
Skrzyszów planuje szeroko zakrojone inwesty-
cje. Obecnie wykonywane są dokumentacje pro-
jektowe na inwestycje, których realizacja prze-
biegać będzie w latach następnych z udziałem 
środków europejskich. Oto one: 

• Projekt zagospodarowania przestrzeni publicz-
nej w Ładnej – II etap, w tym: budowa placu zabaw, 
boiska rekreacyjnego ze sztucznej trawy, boiska 
rekreacyjnego wielofunkcyjnego z nawierzchni 
poliuretanowej, siłowni na wolnym powietrzu, 
budynku-zaplecza sportowego (budynek muro-
wany o dachu dwuspadowym), oświetlenia drogi  
i boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

• Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-spor-
towych w miejscowości Skrzyszów, w tym: budo-
wa parkingów, budynku szatniowego, boiska re-
kreacyjnego, siłowni na wolnym powietrzu, placu 
zabaw, zagospodarowania terenu obok OSP, mo-
dernizacja oświetlenia.

• Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-spor-
towych w centrum Pogórskiej Woli, w tym: zago-
spodarowanie zieleni, budowa alejek i murków, 
budowa siłowni na wolnym powietrzu, moderni-
zacja placu zabaw.

• Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-spor-
towych w centrum Szynwałdu, w tym: budowa 
parkingów, modernizacja i budowa oświetlenia, 
zagospodarowanie zieleni, budowa siłowni na 
wolnym powietrzu, modernizacja placu zabaw 
przy przedszkolu publicznym, budowa placu za-
baw przy przedszkolu niepublicznym.

• Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-spor-
towych w centrum Łękawicy, w tym: budowa bo-
iska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni na 
wolnym powietrzu, parkingu oraz oświetlenia.

Inwestycje

Plany inwestycyjne
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Ponad 100 tys. zł. kosztował niedawno zakończony remont 
garażu w remizie OSP Skrzyszów. Za tę kwotę odbudowano 
posadzki, wykonano odwodnienie. Prace objęły również ma-
lowanie garażu wraz z drzwiami oraz remont pomieszczenia 
sanitarnego. 
Inwestycja została dofinansowana kwotą w wysokości 35 tys. 
zł. z programu „Małopolskie Remizy 2015”.

Remont garażu 
w remizie OSP Skrzyszów



4

Informacje



5

Wydarzenia

Od ponad miesiąca w Bibliotece w Łęka-
wicy działa multimedialna świetlica - Pra-
cownia Orange. Odbywają się w niej cie-
kawe przedsięwzięcia, na które chętnie 
przybywają mieszkańcy.
Placówka służy nie tylko korzystaniu  
z gier czy zasobów interneto-
wych, ale też aktywizowaniu lo-
kalnej społeczności wokół inte-
resujących projektów i przed-
sięwzięć. Opiekunowie Pra-
cowni biorą udział w grywaliza-
cji – za działania, projekty i re-
alizację określonych zadań na 
rzecz mieszkańców otrzymu-
ją punkty i nagrody. Taka for-
ma zabawy i pozytywnej rywa-
lizacji pomaga im utrzymać za-
angażowanie w projekcie, dzie-
lić i inspirować się nowościami.
W pierwszej grywalizacji pn. 
Lokalny bohater Łękawica za 
relację pt. „13 listopada 2015, 
w piątek, pech???… A gdzie tam 
pech…” znalazła się w gronie zwycięzców 
ex aequo z pracownią z Lgoty-Mokrzesz. 
Tak wysoka lokata możliwa była dzięki za-
angażowaniu wszystkich osób, zarówno 
organizatorów, jak i przybyłych uczest-
ników. Jak dodaje Katarzyna Ławecka, 

administratorka grywalizacji z Funda-
cji Orange. – Wspaniała relacja! Super, 
że wprowadziliście rysowanie bohatera i 
małe bohaterskie smakołyki! Dobra robo-
ta :). Dzięki zdobywanym punktom opie-
kunowie Pracowni w przyszłości będą 

mieli możliwość ich wymiany na atrak-
cyjne nagrody, które będą służyły lokalnej 
społeczności.
Dużym zainteresowaniem cieszą się też 
inne działania podejmowane przez ani-
matorów: spotkanie „Wspomnień czar. 

Łękawica w oczach seniorów”, lekcje gry 
w szachy, które na pierwszym spotkaniu 
zgromadziły 23 uczestników, gry i zabawy 
dla przedszkolaków z okazji Święta Plu-
szowego Misia.
Dzięki współpracy z KS Łękawica oraz 

OSP Łękawica, udało się 
zorganizować zajęcia z fut-
salu, siatkówki, zumby, za-
jęcia „Zdrowy Kręgosłup” 
i aerobik. Co piątek w re-
mizie OSP organizowane 
są „Wieczory gier”. W chwi-
li obecnej trwają zapisy 
na zajęcia z języka angiel-
skiego, które rozpoczną się  
w styczniu. W planach jest 
jeszcze wiele innych, cieka-
wych przedsięwzięć. 
Pracownia pracuje od po-
niedziałku  do piątku  
w godz. od 13 do 19.
Zachęcamy wszystkich 

mieszkańców naszej gminy 
do uczestniczenia w projektach organizo-
wanych w Pracowni Orange. O tym, co się 
dzieję w pracowni na bieżąco można zo-
baczyć na stronie 
www.pracownieorange.pl/pracownia/
lekawica/.

Pracownia Orange Zaprasza
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Społeczność Zespołu Szkoły Podstawo-
wej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie ob-
chodziła święto patrona placówki - Jana 
Pawła II. 
Uroczystość, która odbyła się 22 paździer-
nika, rozpoczęła się od mszy świętej w ko-
ściele parafialnym w Skrzyszowie. Homi-
lię wygłosił ks. Zdzisław Gniewek. Następ-
nie, pod pomnikiem świętego Jana Paw-
ła II delegacje: uczniów, samorządu Gmi-
ny Skrzyszów i Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka złożyły wią-
zanki kwiatów.  Kolejnym punktem obchodów była część ar-
tystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem na-
uczycieli: Jolanty Gaweł, Renaty Mało-
chleb, Marii Janas i Pauliny Obrzut.  Mło-
dzi artyści, na tle dekoracji przygotowanej 
przez Klaudię Reiskittel, Marzenę Wojtal    
i Grzegorza Mikuszewskiego, zaprezen-
towali przedstawienie „O chłopcu, które-
mu papież przywrócił nadzieję.” Jej boha-
terami byli: Kacper Siedlik, Wiktoria Wię-
cek, Filip Mądel i Jakub Chmiel, wspierani 
przez uczniów.  Po części artystycznej głos 
zabrał wójt gminy Marcin Kiwior, który pogratulował wszyst-
kim wspaniałej uroczystości. Następnie wręczono nagrody 

gminnego konkursu „Z Wadowic do Wa-
tykanu. Najważniejsze wydarzenia z ży-
cia Karola Wojtyły”.  
Na zakończenie nagrodzono uczestni-
ków dwóch konkursów szkolnych: tur-
nieju wiedzy o patronie, adresowanego 
do najmłodszych uczniów szkoły pod-
stawowej oraz konkursu na wiersz o Ja-
nie Pawle II. Wzięli w nim udział ucznio-
wie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 

gimnazjaliści. Konkurs wiedzy przygotowały i przeprowadziły: 
Lucyna Barszcz i Maria Janas, natomiast konkurs literacki Ro-
mualda Gac oraz Barbara Rymek. W uroczystości wzięli udział: 

Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów; 
radni ze Skrzyszowa; Władysław Podo-
biński (reprezentujący Tadeusza Wrze-
śniaka, fundatora pomnika); ksiądz Ma-
rian Mordarski; ksiądz proboszcz Zdzi-
sław Gniewek wraz z wikarymi; dyrek-
torzy szkół i przedszkoli z Gminy Skrzy-
szów; kierownik GZOZ Skrzyszów Alina 
Starzychowicz-Smagacz i Wiesława Mar-
szałek; przedstawiciele Rady Rodziców z 

przewodniczącą Agatą Hoim; nauczyciele seniorzy; nauczycie-
le, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

Święto patrona szkoły w Skrzyszowie

XVII Zlot Niepodległościowy w Łowczówku

Uroczyste obchody 101. rocznicy bitwy pod Łow-
czówkiem rozpoczęły się Mszą Św. polową w intencji 
Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Legionistów. Po 
nabożeństwie odśpiewano hymn państwowy, mia-
ły miejsce wystąpienia zaproszonych gości. Kolejno 
odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową, 
po której nastąpił moment składania wieńców i wią-
zanek kwiatów.
Delegacja z ZSPiG w Pogórskiej Woli już kolejny rok 
z rzędu wzięła udział w tych ważnych i pięknych, pa-
triotycznych uroczystościach organizowanych przez 
władze powiatu i regionu oddając hołd wszystkim 
bohaterom Ojczyzny. 
Była to też okazja do spotkania się z przyjacielem 
szkoły, pułkownikiem Jerzym Pertkiewiczem, któ-
ry uświetnił swoją obecnością tę podniosłą uroczy-
stość, a także zobaczenia grup rekonstrukcyjnych 
Legionistów Piłsudskiego oraz wojskowej kawalerii. 
Dzięki corocznym zlotom historia bohaterów spod 
Łowczówka będzie trwać wiecznie, a wzruszające 
wspomnienia z tego miejsca pozostaną drogimi ser-
cu i pamięci naszych uczniów.

8 listopada członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej uczestniczyli w XVII Zlocie Niepodległościowym na 
Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. 
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11 listopada 2015 r. w Skrzyszowie odbyły się 
uroczyste obchody 97. rocznicy odzyskania 
przez naszą Ojczyznę Niepodległości. 
Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebro-
wana w intencji Rzeczypospolitej, której prze-
wodniczył i okolicznościową homilię wygło-
sił ks. proboszcz Zdzisław Gniewek. W homi-
lii podkreślił znaczenie patriotyzmu, jako po-
stawy otwartości ludzi na współpracę z sobą 
wbrew tendencjom indywidualistycznym po-
stępującej globalizacji.
Świetności obchodom Święta Niepodległo-
ści dodał udział kombatantów reprezentują-
cych „Rodzinę Policyjną 1939”, a także obec-
ność pocztów sztandarowych instytucji gmin-
nych, dyrekcji, nauczycieli i uczniów wszyst-
kich szkół oraz delegacji przedszkoli z terenu 
gminy, Samorządu Gminy Skrzyszów z wójtem 
Marcinem Kiwiorem, przewodniczącym Rady 
Gminy Czesławem Boruchem, radnymi, soł-
tysami i radami sołeckimi oraz mieszkańcami 
gminy. Obecni byli także goście: delegacja Ko-
mendy Miejskiej Policji z Tarnowa, przedstawi-
ciele Bractwa Kurkowego w Tarnowie, a także 
licznie reprezentowani pszczelarze ze swoim 
Sztandarem.
Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uro-
czystości przeszli przed Pomnik Wdzięczności, 
gdzie Wójt Marcin Kiwior podzielił się z zebra-
nymi refleksjami patriotycznymi, zaś młodzież 
Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie przedstawiła montaż słowno-
muzyczny, który przypomniał karty z historii 
Polski, gdy nasi rodacy walczyli o odzyskanie 
wolności.
Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów na 
Pomniku przez poszczególne delegacje, na za-
kończenie uroczystych obchodów, Orkiestra 
Dęta Zakładów Azotowych wystąpiła w oko-
licznościowym koncercie, a młodzież często-
wała zebranych rogalami świętomarcińskimi.

Obchody odzyskania 
niepodległości



Każdy z nas jest patriotą. Jeden większym, drugi mniejszym. Lecz 
wszyscy wiedzą, że Ojczyzna to nie tylko mapa, flaga, hymn czy go-
dło, lecz miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie zawsze mamy 
poparcie i szacunek. 
Miejsce, które kocha-
my. Ojczyzna może być 
państwem, miejscowo-
ścią albo domem ro-
dzinnym. Ojczyźnie 
jest wierne nasze ser-
ce, dusza, możemy za 
nią oddać życie. Ale 
po co od razu posuwać 
się do tak radykalnych 
sposobów pokazywa-
nia, że ją kochamy?
Codziennie może-
my się o nią troszczyć. 
Nie trzeba w to wkła-
dać wielkiego wysiłku. 
A jednak dla pojedyn-
czych jednostek jest to 
bardzo trudne. Trosz-
czenie się o Ojczyznę 
polega na troszczeniu się o to, co się ma. Nauka czy rozwijanie wła-
snych pasji w młodym wieku ma wpływ na to, czy kiedy będziemy star-
si, będziemy mogli decydować o swoim życiu, o sprawach ważnych dla 
nas i dla naszego otoczenia, dla naszego kraju, czy będziemy mieć coś 
do zaoferowania. Może to będzie rzetelne wykształcenie, dobry za-
wód, osiągnięcia naukowe, a może pasje artystyczne, które uczynią 
czyjeś życie barwniejszym i lepszym, wniosą do otaczającej nas co-

dzienności trochę delikatności, piękna i liryzmu. 
Co możemy robić dzisiaj? Na pewno z powagą obchodzić święta naro-
dowe, szanować flagę i godło, ale nie tylko. To wykorzystywanie darów 

danych przez Boga: mowy, 
talentów, inteligencji, 
twardości charakteru. Każ-
dy człowiek robi to na swój 
inny, wyjątkowy sposób.

„Komu dowcipu równo  
z wymową dostaje,
Niech szczepi między 
ludźmi dobre obyczaje;
Niechaj czyni porządek, 
rozterkom zabiega,
Praw ojczystych i pięknej 
swobody przestrzega”

Tak patriotę opisuje Jan 
Kochanowski we fragmen-
cie wiersza „O dobrej sła-
wie”. Nie trzeba być męż-
nym, wysportowanym czy 
odważnym, żeby być pa-

triotą. Wystarczą dobre chęci i umiejętność wykorzystywania swo-
ich uzdolnień dla dobra Ojczyzny, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
Plan na dzisiaj: piątka z klasówki, pomoc koleżance w problemach  
z ortografią, segregowanie śmieci, modlitwa z rodziną, kolejne zajęcia 
tańca i muzyki. Małe zadania na miarę małych obywateli. Na większe 
przyjdzie czas później...
            Katarzyna Bączek, lat 14
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Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Pogórskiej Woli, w XI Powiatowym Prze-
glądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej pt. 
„Legiony to żołnierska nuta”, organizowa-
nym przez Gminne Centrum Sportu i Pro-
mocji Gminy Pleśna wspólnie z PTTK w Tar-
nowie, wyśpiewali w tym roku w Pleśnej naj-
wyższe miejsca. Przegląd odbył się 5 listopa-
da. Uczennice Gimnazjum: Agnieszka Partyka i Aleksandra 
Kamień zajęły I miejsce, a reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej w składzie: Paulina Zych, Martyna Sroka, Dominika 
Baran, Agata Wywrot, Małgorzata Łączak i Konrad Arma-
tys, z akompaniamentem na instrumentach klawiszowych 
uczniów Mateusza Urbasia i Jakuba Stelmacha – II miejsce. 
Ponadto, Agnieszka Partyka otrzymała dodatkowe wyróż-
nienie za śpiew z akompaniamentem na gitarze. Uczniów 

do konkursu przygotowała Aneta Mikuś. Dzień wcześniej 
uczniowie reprezentowali szkołę na XI Powiatowym Kon-
kursie Wiedzy Historycznej pt. „Od Oleandrów do Łow-
czówka” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Tuchowie oraz PTTK w Tarnowie. W tym kon-
kursie uczniowie Gimnazjum zajęli III miejsce. Młodzież do 
konkursu historycznego przygotowała Regina Kiwior, dy-
rektor szkoły.

Przegląd pieśni 
patriotycznej 
i żołnierskiej
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Nowa książka
W listopadzie ukazała się książka „Karty  
z dziejów Pogórskiej Woli”. Autorem i wy-
dawcą jest Władysław Tchoń, długoletni 
mieszkaniec Pogórskiej Woli. Książkę moż-
na kupić w Bibliotece w Pogórskiej Woli  
w cenie 49 zł.
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Spotkanie Klubu Trzeciego Wieku
21 października w Rybakówce w Skrzyszowie spotkali się seniorzy Gminnego Klubu Trzeciego Wieku. W spotkaniu 
uczestniczyło blisko 50 seniorów z całej gminy. Obecny był także wójt gminy Marcin Kiwior i przedstawicielki Klubu 
Kobiet Kreatywnych GRACJA. Członkinie Klubu zaprosiły wszystkich na wspólne spotkanie w ramach akcji zorganizo-
wanej przez Klub „Porozmawiajmy przy szarlotce”, ciasto przygotowane będzie przez Kobiety Kreatywne.
Podczas spotkania dyskutowano o ukonstytuowaniu się Gminnego Klubu Trzeciego Wieku jako stowarzyszenia. Za-
dowoleni seniorzy ustalili kalendarz terminów kolejnych spotkań, skierowali także słowa podziękowania sponso-
rom spotkania w Rybakówce: państwu Marii i Krzysztofowi Kowalskim, Elżbiecie i Kazimierzowi Świdzińskim, Anecie  
i Krzysztofowi Galusom, Janowi Starostce oraz Józefowi Baranowi i Janowi Brygowi.

Spotkanie seniorów 
przy szarlotce

W świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich „Florianka” w Ładnej 19 listopada spotka-
li się członkowie Gminnego Klubu Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się z udzia-
łem pań należących do Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych „GRACJA”, któ-
re podejmuje szereg przedsięwzięć w gminie, mających na celu integrację miesz-
kańców reprezentujących pokolenia od najmłodszych po te wcześniej urodzone. 
Stowarzyszenie „Gracja” zarejestrowane zostało w 2011 roku i już od pierwszych 
chwil istnienia rozpoczęło dynamiczne działania na terenie Gminy Skrzyszów. 
Członkinie „Gracji” przybyły na spotkanie z niespodzianką - pyszną szarlotką do-
mowej roboty, którą poczęstowały wszystkich obecnych. Z kolei opiekunowie se-
niorów zadbali o śpiewniki z pieśniami patriotycznymi, turystycznymi i biesiadny-
mi. Przy kawie i herbacie, intonując wszystkim znane, popularne piosenki, spotka-
nie przebiegło w radosnej i niezwykle ciepłej atmosferze.

Od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. próg dochodowy wynosił 574 zł (dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 664 zł), natomiast 
od 01.11.2015 r. nastąpił wzrost o 100 zł i wynosi 674 zł (dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł). 
Dzięki temu większa liczba rodzin może skorzystać z podstawowego świadczenia, jakim jest zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
Pomoc społeczna 
• z zasiłków celowych, okresowych i stałych  skorzystało 282 rodziny,
• z projektu „Pierwszy dzwonek” skorzystało 67 rodzin - 183 dzieci,
• z dożywiania w szkole skorzystało 255 dzieci,
• z karty dużej rodziny 172 rodziny - 888 osób,
• w pracach społecznie użytecznych zatrudniono 46 osób bezrobotnych,
• na kolonię letnią wyjechało 24 dzieci.

Gmina
pomaga

Od początku tego roku do końca paź-
dziernika, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Skrzyszowie przyznał 
104 osobom świadczenie w postaci 
jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka.
Z pozostałych świadczeń korzysta 
1.496 osób, w tym:
• z zasiłku pielęgnacyjnego 266 osób,
• ze świadczeń pielęgnacyjnych dla ro-
dzin opiekujących się niepełnospraw-
nymi dziećmi 42 osoby,
• z zasiłku dla opiekuna 17 osób,
• ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 
11 osób,
• natomiast z zasiłku rodzinnego wraz 
z dodatkami skorzystało 1.160 rodzin.
W porównaniu do roku poprzedniego 
zwiększyła się liczba składanych wnio-
sków o przyznanie prawa do zasiłku 
rodzinnego wraz z dodatkami. Do tej 
pory wpłynęło blisko 50 wniosków wię-
cej. Jest to spowodowane wzrostem od 
1 listopada 2015 r. kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania 
świadczeń rodzinnych. 
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Wydarzenia Kultura

Na krakowskich
 Targach Książki

19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie zgodnie  
z przewidywaniami zapewniły odwiedzającym masę 
niezapomnianych wrażeń. Od 22 do 25 października 
około 68 tys. czytelników, wydawców, księgarzy i biblio-
tekarzy przybyło do Międzynarodowego Centrum Tar-
gowo-Kongresowego EXPO Kraków, by spotkać się z au-
torami, znaleźć wymarzone książki, czy też odwiedzić 
saloniki tematyczne. Mottem tegorocznych Targów było 
hasło: „Czytanie czyni zuchwałym”. 
W tym roku Gminne Centrum Kultury i Bibliotek  
w Skrzyszowie otrzymało zaproszenie od Polskiego 
Związku Bibliotek, by zaprezentować się na Targach 
Książki w Krakowie, przedstawić swą działalność, wy-
dawnictwa, publikacje oraz projekty.
Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się 
albumy z kolejnych edycji organizowanych przez Gmin-
ne Centrum  Ogólnopolskich Konkursów Fotograficz-
nych. Goście wyrażali podziw i uznanie dla naszej insty-
tucji, chwaląc jakość prezentowanych przez nas wydaw-
nictw oraz zakres i skalę podejmowanych działań, rzad-
ko spotykaną w wiejskich placówkach kultury.

Odwiedziny w bibliotece
W piątkowe popołudnie, 23 października bibliote-
kę w Szynwałdzie odwiedziła grupa 25 biblioteka-
rek z powiatu lubelskiego. Panie zwiedzając wnę-
trze biblioteki, zwróciły uwagę zarówno na stan 
księgozbioru, jak również na sam budynek. Otrzy-
mały informacje na temat Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie oraz jego filii. 
Zadawały także wiele pytań na temat funkcjono-
wania obiektu i pracy w tym miejscu.

Apetyt na kulturę
Spektakl Apetyt na czereśnie, wystawiony w Bibliotece 
Publicznej w Szynwałdzie zakończył projekt „Kultura bez 
Barier” realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bi-
bliotek w Skrzyszowie w ramach Programu Kultura Do-
stępna. Projekt współfinansowany był ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przed uczestnikami projektu wystąpili aktorzy Teatru im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie, Kinga Piąty i Ireneusz Pa-
stuszak. Towarzyszyli im dwaj pianiści Piotr Niedojadło  
i Bartek Szułakiewicz. Autorką spektaklu jest Agnieszka 
Osiecka, a reżyserem Ireneusz Pastuszak. Spektakl oka-
zał się interesującą propozycją i spotkał się z entuzja-
stycznym przyjęciem widzów.
Kolejnym punktem piątkowego wieczoru było spotkanie 
uczestników z realizatorami projektu. Umożliwiło ono 
wymianę opinii, stało się okazją do dłuższych rozmów  
i dyskusji, a także dzielenia się pomysłami i propozycja-
mi. W opinii uczestników projekt „Kultura bez Barier” był 
niezwykle cennym przedsięwzięciem, dostarczył nieza-
pomnianych wrażeń, umożliwił nawiązanie nowych zna-
jomości, pozwolił interesująco spędzić czas, a przy tym 
rozbudził apetyt na… ciąg dalszy.

Teatr w walizce
27 października do biblioteki w Szynwałdzie zawitał „Teatr 
w walizce”, który przedstawił spektakl edukacyjny pt. W dro-
dze do szczęścia, czyli przygody rodziny Milusińskich. Przed-
stawienie było skierowane do dwóch oddziałów Przedszko-
la Publicznego i dwóch klas pięciolatków ze szkoły w Szyn-
wałdzie. Dzieci mogły w ten sposób poznać zasady zdrowe-
go trybu życia i pozytywne wartości, którymi należy się kie-
rować w życiu. W spektaklu wystąpili: Anna Kosiba, Monika 
Tyrka i Mateusz Żelazo.

Tydzień Misyjny
W ramach obchodów tygodnia misyjnego 18 października bi-
blioteka w Szynwałdzie gościła ks. Grzegorza Srokę, który odbył 
staż misyjny w Ekwadorze. Opowiedział on m. in. o warunkach 
panujących w Ekwadorze, zwyczajach i tamtejszej kulturze. Nie 
zabrakło także zabawnych anegdot, historii z życia mieszkań-
ców i opowieści na temat sposobów praktykowania religii kato-
lickiej. Swoje wspomnienia ks. Grzegorz wzbogacił pokazem fil-
mików i zdjęć oraz pamiątek przywiezionych z misji. Wśród nich 
znalazły się m.in.: instrumenty muzyczne, ziarna kawy i kaka-
owca oraz ponczo z wełny lamy.
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Uwaga 
na oszustów!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W związ-
ku z tym nasiliły się przypadki oszustw dokony-
wanych na osobach starszych. Sprawcy wyko-
rzystują nieuwagę i nieznajomość osób star-
szych, podszywając się pod ich krewnych oraz 
policjantów. 

Metoda na wnuczka. 
Oszustwo polega na wykonywaniu telefonów do osób starszych, 
podawaniu się za ich wnuczka, bądź wnuczkę z prośbą o udziele-
nie im wsparcia finansowego na zakup pojazdu, mieszkania, opła-
cenia zabiegu w szpitalu, itp. Najczęściej przekonują osoby do któ-
rych dzwonią, że są faktycznie ich rodziną. Proszą o przekazanie 
dużych sum pieniężnych, czasami oszczędności całego życia – ich 
znajomemu – który to pojawi się, by pieniądze przekazać potrze-
bującemu. 

Każdorazowo przy takim zdarzeniu ważnym jest skon-
taktowanie się z faktyczną rodziną i potwierdzenie, czy do takiego 
zdarzenia doszło. Wystrzegajmy się przekazywania pieniędzy oso-
bom nieznajomym. Pamiętajmy o tym, że wnuk/wnuczka, jeśli fak-
tycznie potrzebują pomocy to osobiście się po nią zgłoszą. 

Jeśli mamy obawy co do tego, czy faktycznie takie 
zdarzenie ma miejsce, nie bójmy się poinformo-
wać o takim fakcie Policji:
(tel. całodobowy 14 628 21 22). 

Dzięki Państwa pomocy wielokrotnie udawało się zatrzymać oso-
by, które żerując na niewiedzy osób starszych dokonywały na nich 
przestępstw.

Jednocześnie przestrzegamy przed nową metodą 
oszustwa jaką jest podawanie się za POLICJANTA.
Osoby wykorzystują fakt, iż większość z nas nie zna procedur po-
stępowania policjantów na miejscu zdarzenia. Często nie wiemy, 
że mamy prawo żądać od policjanta nieumundurowanego (będą-
cego w ubraniu cywilnym) okazania legitymacji służbowej w spo-
sób umożliwiający odczytanie jego imienia i nazwiska.

Ponadto zawsze możemy ustalić u dyżurnego czy 
policjanci faktycznie wykonują czynności w sto-
sunku do naszej osoby (tel. 14 628 21 22).
Umundurowany policjant ma obowiązek na żądanie osoby, co do 
której wykonuje czynności, okazać również legitymację. 

Metoda na Policjanta to najczęściej wcześniejsza rozmo-
wa z poszkodowanym w celu ustalenia czy posiada on środki pie-
niężne w domu lub czy może je pobrać z banku. Drodzy Państwo, 
my prawdziwi policjanci nigdy o takie rzeczy nie pytamy przez te-
lefon. Ponadto pamiętajcie, że Policja nie zabiera z domu pienię-
dzy, by je sprawdzić. Jeśli zachodzi taka konieczność, jak spraw-

dzenie pieniędzy, policjanci zawsze pozostawiają pokwitowanie. 
Bardzo ważną rzeczą jest, by otrzymując telefonicznie pytanie o 
depozyty bankowe lub możliwość sprawdzenia gotówki w domu, 
zorientować się w najbliższej jednostce Policji, czy taka czynność 
jest faktycznie prowadzona. Pamiętajmy o podaniu własnego ad-
resu i czasu, kiedy dana osoba się z nami umówiła. Pozwoli to na 
ustalenie ewentualnego sprawcy.  

W okresie świątecznym dochodzi także do więk-
szej niż zazwyczaj ilości włamań do domów. 
Sprawcy wykorzystując naszą nieobecność włamują się do do-
mów. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność w tym czasie. Każ-
dy samochód, który pojawia się w ciemnych uliczkach, stojący dłu-
żej niż zwykle w miejscach nieuczęszczanych, osoby obce kręcące 
się w rejonie posesji sąsiadów w czasie ich nieobecności, to praw-
dopodobnie ewentualni sprawcy. 

Zapamiętajmy numery rejestracyjne pojazdów,  
a jeśli ich obecność nie daje nam spokoju poinfor-
mujmy o tym Policję – 14 628 21 22.

Zadbajmy, by czas świąt był dla nas wszystkich 
szczęśliwym.
                                      Policjanci Posterunku w Skrzyszowie

Uwaga! 

W trosce o bezpieczeństwo, porządek i estetyczny wy-
gląd naszej Gminy, prosimy właścicieli nieruchomości 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg gmin-
nych o wycięcie gałęzi drzew i krzewów wychodzących 
poza posesję.
Pamiętajmy również o obowiązku sprzątania chodni-
ków przylegających do posesji. Prawo nakazuje oczysz-
czać je ze śniegu i lodu oraz usuwać błoto i inne zanie-
czyszczenia (na przykład opadłe liście). Obowiązek ten 
dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości przyle-
głych do drogi z chodnikiem, niezależnie od tego, czy 
są to nieruchomości zabudowane, czy nie.



13

Ważne informacje Wydarzenia

Andrzejki w Ładnej
Świetną zabawę andrzejkową zaproponował Stanisław 
Barnaś, sołtys Ładnej. Na zorganizowanych przez niego 
Andrzejkach bawili się dzieci i dorośli niepełnosprawni z 
gminy Skrzyszów, a także z Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie pro-
wadzonego przez Siostry Miłosierdzia w Tarnowie oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie, którymi opiekują się Siostry Na-
zaretanki z Tarnowa

Sołtys Barnaś, oprócz pomysłu, zajął się organizacją An-
drzejek. Zapewnił  miejsce i sponsoring, dzięki czemu w 
hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ładnej była muzy-
ka do tańca i zabaw oraz obfity i smaczny poczęstunek. 
Uczestnicy nie kryli radości tańcząc i bawiąc się wspólnie. 
W zabawie pomogli również wójt gminy Marcin Kiwior, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Ładnej Maria Łakoma, na-
uczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice, uczniowie, wo-
lontariusze i strażacy OSP Ładna. Razem z dziećmi bawili 
się również sekretarz gminy Cecylia Andrusiewicz, ks. pro-
boszcz Parafii Ładna Wojciech Jurkowski, przewodniczący 
Rady Gminy Czesław Boruch i ksiądz kapelan dzieci niepeł-
nosprawnych Franciszek Drogosz.
Wszystkim sponsorom i organizatorom serdecznie dzięku-
jemy. 

Młodzieżowa Rada Gminy
25 listopada biblioteka w Szynwałdzie gościła radnych zgromadzonych w Młodzieżowej Radzie Gminy Skrzyszów. Młodzi 
mieszkańcy chętnie uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, poznawali swoje zainteresowania i pasje, a także opowia-
dali o pomysłach i przedsięwzięciach, które chcieliby wspólnie realizować w ramach działalności Młodzieżowej Rady Gminy 
Skrzyszów. Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, a młodzi ludzie naładowani pozytywną energią wrócili do swo-
ich środowisk, by wsłuchiwać się w oczekiwania rówieśników i realizować swoje plany.

Sprostowanie
Na zdjęciu – Martyna Armatys,  radna 
Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów



14

Kalejdoskop zdarzeń

Wielka radość zagościła na buziach najmłod-
szych mieszkańców Skrzyszowa, gdy 6 grud-
nia na zaproszenie uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 im. ks. Piotra Skargi w Skrzyszo-
wie, do Domu Strażaka zawitał św. Mikołaj.
Długo oczekiwany gość zjawił się z prezenta-
mi, którymi obdarował wszystkie dzieci. Uro-
czystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie, którzy za-
prezentowali spektakl pt. „W poszukiwaniu 
Św. Mikołaja”.
Dzieci i dorośli z uśmiechami na twarzy po-
żegnali Św. Mikołaja w ten magiczny dzień.                                                                      

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie 
stać nas było na udzielenie pomocy 
bliźniemu” 
   Mikołaj Gogol

Zbiórka charytatywna
Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Ładnej, wraz z opiekuna-
mi p. A. Makowiec i p. J. Cetnar, wzięli czynny 
udział w zbiórkach charytatywnych na rzecz 
osób potrzebujących. Wsparli też Dom Dziec-
ka w Tarnowie. 
Zbiórki prowadzone były w ramach akcji 
„Wszystkie Dzieci Są Kochane” i „Szlachetna 
paczka”. Przekazując  zebrane dary oraz świą-
teczne życzenia uczniowie włączyli się w ak-
cję o charakterze ogólnopolskim i lokalnym, 
ucząc się wrażliwości  na potrzeby innych lu-
dzi. Wyciągając potrzebną dłoń w kierunku 
bliźniego pokazali, jak pielęgnować w sobie 
wrażliwość na los innych ludzi.
                                              

Sprostowanie

W poprzednim numerze Echa Gminy na stronie 15 w 
sprawozdaniu z V Międzyszkolnego Przeglądu Krótkich 
Filmów w Języku Angielskim wkradł się błąd. W wynikach 
w kategorii gimnazjum przy uczennicach które zajęły 3 
miejsce Monice Bugajskiej i Natalii Mucha winno być 
ZSPiG Pogórska Wola. Za błąd przepraszam.
    Robert Wadycki.

Święty Mikołaj odwiedził 
Gminę Skrzyszów

W  ostatnich  dniach  listopada w Przedszkolu Publicznym   
w Pogórskiej Woli zorganizowano akcję charytatywną  ,,Dar ser-
ca dla dzieci na Ukrainie’’. Z myślą o najuboższych dzieciach na-
sze Przedszkolaki wspólnie z Rodzicami zgromadziły zabawki, 
artykuły szkolne, książki i słodycze. 
Razem z nauczycielami, z księdzem Romanem Górowskim - ini-
cjatorem akcji, Przedszkolaki z przyniesionych darów wykonały 
paczki mikołajkowe. ,,Dary  Serca” były olbrzymie nie tylko w ilo-
ści artykułów, ale także w emocjach, które towarzyszyły naszym 
małym darczyńcom.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do rodziców dzieci, dla których 
jak zawsze nie ma nic niemożliwego. Zgromadzone dary trafi-
ły do dzieci na Ukrainie i na pewno sprawiły wielką radość. Cie-
szymy się, że wśród nas są  jeszcze wrażliwi ludzie, a my za ich 
pośrednictwem możemy uwrażliwiać naszych wychowanków na 
piękno obdarowywania i dzielenia się z innymi.
Urszula Garstka, dyrektor Przedszkola Publicznego w Pogórskiej  
Woli.
                                                                                              

Dar serca 
dla dzieci na Ukrainie



Piraci na pokładzie!
W PWD w Pogórskiej Woli 24.11 odbyła się zabawa Andrzejkowa, na którą zaproszono wychowanków z Placówki ze Skrzy-
szowa. Tematem przewodnim była zabawa w piratów. Dlatego też na samym początku nastąpiło uroczyste pasowanie na 
pirata. Każdy z uczestników miał do wykonania zadanie, po którym otrzymywał przepaskę na oko. Jak przystało na praw-
dziwych piratów, nie mogło zabraknąć również poszukiwania skarbów. Uczestnicy zabawy mieli do wykonania kilka kon-
kurencji, po których otrzymywali kawałki mapy. Ukrytym skarbem okazał się kuferek pełen słodyczy. 
W czasie zabawy dzieci miały przygotowany szwedzki stół z przekąskami i napojami, które przygotowały wcześniej na za-
jęciach, nie zabrakło również ciepłego posiłku. Jak przystało na wieczór andrzejkowy, w czasie zabawy miały miejsce tak-
że wróżby. Zabawa przyniosła dzieciom wiele radości i emocji.

„Konkurs Mikołajkowy”
Dzieci z PWD w Pogórskiej Woli wzięły udział  
w konkursie zorganizowanym przez KSM w na-
szej parafii na najładniejszą kartkę świąteczną. 
Podczas zajęć każdy z wychowanków sam przy-
gotował kartkę bożonarodzeniową. Po rozstrzy-
gnięciu konkursu kartki zostały poddane licyta-
cji, z której dochód zostanie przeznaczony na or-
ganizację ŚDM w naszej parafii. Troje wychowan-
ków otrzymało wyróżnienia, a każdy z uczest-
ników został obdarowany słodkim upominkiem 
przez Św. Mikołaja. W czasie uroczystości nie za-
brakło zabaw, tańców i konkursów dla dzieci.

Wizyta Świętego Mikołaja
Z okazji mikołajek wychowankowie Placówki w Skrzy-
szowie zaprosili przedszkolaków z pobliskiej szkoły na 
przedstawienie pt. „Wizyta świętego Mikołaja”.
Spotkanie miało miejsce 2 grudnia. Montaż słowno-mu-
zyczny bardzo podobał się małym odbiorcom zwłaszcza, 
że zostały przez Świętego Mikołaja obdarowane drob-
nymi upominkami. Również dzieci z Placówki otrzyma-
ły w ramach podziękowań serducha życzliwości i pełno 
słodkości. Spotkanie było wspaniałą okazją dla wycho-
wawców z obydwu Placówek do nawiązania wzajemnych 
kontaktów i przyszłej współpracy.

Uwolnione przestrzenie
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Z przymrużeniem oka

Miło wspominam  letnie wycieczki
Na które dziatwę zabierał dziadek
Smaczne kanapki wkładał do teczki
A wcześniej u babci pyszny obiadek

Wspominam tamte cudne wyprawy
W parowy, lasy, jary, paryje
Pachnące łąki i leśne stawy
Które zapewne były niczyje

Pewnego razu gdyśmy wracali
Bo słońce było już bardzo nisko
Dymy z kominów się snuły w oddali
Dziadek wprowadził nas na Chołpnisko

Była to piękna leśna polana
Którą to modry strumyk obmywał
Od wschodu skarpy wysoka ściana
Którą młodnik gęsty pokrywał

Dziadek se usiadł pod jodły pieńkiem
I tak powiedział - raki sobace
Muszę odpocząć jedną chwileńkę
Bo od chodzenia bolą mnie grace

Myśmy usiedli też na trawniku
Rączkami gładząc łydki zbolałe
Krysia spytała dziadka po cichu
- Skąd tu się wzięły węgła zmurszałe

Dziadek nam wydał z teczki po kromce
Po czym wyciągnął fajkę z kabata
Zjedzcie a ja wam opowiem brzdące
Jak tutaj stała znachorki chata

Było to dawno w odległych czasach
W chatce Stefcia zielarka żyła
Zioła zbierała w pobliskich lasach
Które w kociołku w chacie warzyła

Wszyscy wiedzieli rzecz oczywistą
Po co doktora szukać daleko
Zielarka Stefcia wyleczy wszystko
I nawet krowom przywróci mleko

Suchoty żabim skrzekiem leczyła
Chorym zdrowie dawała na nowo
Leniowi ochotę do pracy wróciła
Grzbiet mu smarując lagą bukową

innych chorób leczyła wiele
Choć nie lekarka czy czarownica
Lecz na co jakie warzyła ziele
Była to słodka jej tajemnica

Kiedyś na Szynwałd nieszczęście spadło
W okrutnie silne lutowe mrozy
Wilków stado na wioskę napadło
Mordując owce, krowy i kozy

Ludzie zaczęli żyć w niepewności
Straże nocami ogień paliły
Po polach często bieliły się kości
Zwierząt i ludzi co wilki zabiły

Gdy ogień bestii już nie przerażał
I wygłodniałe wyły wokoło
Strach było wyjść do inwentarza
Czy choćby ulżyć se za stodołą

I gdy już nie było żadnej nadziei
By wilki od zagród i trzody odgonić
O Stefci ludzie se przypomnieli
Że ona ziołami je może przegonić

Poszli więc wszyscy do Stefci chatki
Prosząc o pomoc, radę, opiekę
Stefcia odrzekła - pomogę wam dziatki
I wilkom ziołem kity przypiekę

Mam ja w swej księdze przepisów wiele
Te co na wilki to se zaznaczę
Gotując zioła, susząc w popiele
Dla bestii zrobię wam dopalacze

Poszła na stryszek oraz do loszku
Aby zgromadzić składniki wszystkie
Kobiałkę drewna i słomy troszku
By móc rozpalić pod paleniskiem

Gdy woda w kotle zabulgotała
Zaczęła wrzucać doń bez mitręgi
Wszystko co wcześniej przygotowała
Czytając przepis z prastarej księgi

Garść wilczych jagód i leśne grzybki
Skrzydła ćmy oraz turonia kłaki
Płetwy i łuski ze złotej rybki
A na to wszystko baranie flaki

Stefcia wyrzekła jakieś zaklęcie
Majdnęła kartkę na drugą stronę
I powiedziała z lekkim przejęciem
O - jeszcze gacka łajno suszone

Zielarka się sama w chatce zamknęła
I ostro wzięła do swej roboty
W oknach błysnęło, chatka jęknęła
A oknem uciekły dwa czarne koty

Ostatni składnik Stefcia dodała
W kociołku fukło, cicho syknęło
Drewnianą chochlą weń zabełtała
I nagle w izbie fest pierdyknęło

Huk było słychać w całym powiecie
Głośno walnęło jak bomba chyba
A nad Chołpniskiem wzbił się w powietrze
Brunatno-siny dym w kształcie grzyba

Drzazgi opadły przybiegli ludzie
Ujrzeli tylko węgła i schodek
Nie było Stefci ni psa przy budzie
Zniknął piec, kocioł oraz wychodek

Chłopy mówili co my poczniemy
Wilki nas zjedzą - nie pleć głupstw cycu
Skąd my zielarkę nową weźmiemy
Bo Stefci szukać trza na księżycu

Dym się unosił ponad lasami
Wzbudzając trwogę, co nie jest dziwne
Baby modliły się z gromnicami
Chłopy zaś dały na msze wotywne

Bestie co wtedy wieś rabowały
Słysząc huk wielki się wystraszyły
I z przerażeniem w las uciekały
Bo ich odłamki z chatki goniły

Zlęknione wilki w skarpie się skryły
Skarpę tę wilczą później nazwano
Tam z przerażeniem nocami wyły
A przestawały dopiero rano

Grzyb wisiał nad wsią tak miesiąc cały
Strach siejąc wkoło i kupę smrodu
Wilki ze skarpy wyleźć się bały
Więc pozdychały wszyściutkie z głodu
 
                    

Jak zielarka Stefcia drewnianą warzęchą 
atom rozczepiła i wilki przepędziła

Ps.
Dziadek był postacią kontrowersyjną. Był miłośnikiem bimbru i taniego wina, a to czym nabijał fajkę to z pewnością nie był tytoń. Nie-
mniej jednak biorąc pod uwagę, że każda legenda zawiera w sobie jakąś prawdę i niesie przekaz, należy domniemywać, że być może  
w Szynwałdzie na Chołpnisku dokonano pierwszej w historii ludzkości próby nuklearnej. A Jurij Gagarin nie był pierwszym człowie-
kiem, który wyleciał w kosmos. Nie traktujcie jednak tego jako objawioną prawdę historyczną. Prawda jest jednak taka, że wszelkie eks-
perymenty z ziołami i innymi substancjami chemicznymi zagrażają zdrowiu i życiu.
Chołpnisko - niewielka polana w górnej części Szynwałdu na południowy zachód od Paproci, dzisiaj porośnięta lasem.
Wilcza Skarpa - głęboki jar w lesie przy granicy Szynwałdu, Zalasowej i Trzemesnej.

Anonimowy Twórca Ludowy
rysunek Paulina Góra



Finisz Amatorskiej 
Ligi  Orlikowej 

ALO zakończyła rozgrywki w sezonie 2015. Klasą dla siebie, 
zdecydowanie wyprzedzając inne drużyny, okazał się FC Fe-
niks, który w bardzo ładnym stylu poradził sobie z pozostałymi 
sześcioma zespołami: Black & White, Alfą Eelektro, Drużyną A, 
OSP Łękawicą, Avengers oraz Unią Skrzyszów. 
Młodzi piłkarze rozgrywając mecze rywalizowali na orlikach 
w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie. Sympatycznym 
akcentem ostatniej, szóstej edycji Amatorskiej Ligii Orlikowej 
było wręczenie pucharów i dyplomów przez wójta gminy Mar-
cina Kiwiora. 
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Bartosz Kapustka 

z Pogórskiej Woli w składzie 
reprezentacji  Polski  

w piłkę nożną!
Powołanie Bartka do składu reprezentacji Polski przez selek-
cjonera Adama Nawałkę, to ogromna radość i poczucie satys-
fakcji dla całej społeczności Gminy Skrzyszów. Selekcjoner 
konsekwentnie powołuje Bartka na rozgrywki reprezenta-
cji  w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy oraz mecze to-
warzyskie, a ten odwdzięcza mu się świetną grą, strzelaniem 
bramek i asystami. Wygląda na to, że Bartek dobrą grą na sta-
łe wywalczył miejsce w reprezentacji Polski i pojedzie na Euro 
2016. Takie jest zdanie specjalistów i komentatorów. Także 
piłkarze z narodowej drużyny ciepło przyjęli osiemnastolet-
niego Bartosza w swoim składzie. Grzegorz Krychowiak, gra-
tulując Bartkowi gola w meczu debiutanckim, stwierdził, że 
jemu udało się strzelić swoją pierwszą bramkę w składzie re-
prezentacji dopiero podczas  trzydziestego występu! Zachę-
camy do lektury wywiadu z Robertem Kapustką przeprowa-
dzonego przez Gazetę Krakowską, którego przedruk znajduje 
się na stronach internetowych Gminy Skrzyszów.

W malowniczej scenerii, w sąsiedztwie lasów i łąk, powstała nie-
publiczna placówka szkolna, przeznaczona dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej. Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy, bo o nim tu mowa, działa od 1. września br. w Pogórskiej 
Woli - przysiółek Kąty. 
Placówka przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz osoby upośle-
dzone umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek 
umożliwia chorym realizację obowiązku przedszkolnego i szkol-
nego. Celem pracy Ośrodka jest umożliwienie podopiecznym 
osiągnięcia samodzielności oraz w miarę możliwości przygotowa-
nie ich do uczestnictwa w życiu społecznym. Wychowankowie ob-
jęci są m.in. rehabilitacją ruchową, terapią neurologopedyczną, 
muzykoterapią, dogoterapią, arteterapią, hipoterapią. 

Niezmiernie istotną kwestią jest tzw. rehabilitacja społeczna,  
w ramach której podopieczni wyjeżdżają do teatru, kina, na ba-
sen. Uczestniczą w audycjach umuzykalniających.
Nauczyciele pracujący w Regionalnym Ośrodku Rewalidacyjno-
Wychowawczym w Pogórskiej Woli w swej pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej wykorzystują pomoce audiowizualne, techniczne, 
naukowe, czyniąc w ten sposób swe zajęcia bardziej efektywnymi.
Na koniec warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami oświatowymi dowóz wychowanków do ośrodka w cało-
ści finansowany jest przez gminę, w której mieszka podopieczny 
ośrodka. Aby zapisać osobę niepełnosprawną do placówki, należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy online, zadzwonić lub podejść 
osobiście.
                            Anna Żurawska

Nowa niepubliczna placówka 
oświatowa w Pogórskiej Woli

DANE KONTAKTOWE PLACÓWKI:
Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Pogórskiej Woli
33-152 Pogórska Wola 162
tel. 502 270 010

email: sekretariat@osrodekrewalidacji.pl
Strona www: 
http://www.osrodekrewalidacji.pl/
Facebook: 
Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
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Szczypiorniak
Do 31 grudnia 2015 r. w Małopolsce, w tym także  
w Skrzyszowie, trwa realizacja projektu „Weekendy  
z piłką ręczną”. Jednym z jego celów jest promocja 
Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, jakie 
odbędą się w Polsce w styczniu 2016 r. 
Projekt polega na organizacji cyklu turniejów  
z udziałem dzieci z klas czwartych i młodszych, który 
zostanie zakończony wojewódzkim turniejem fina-
łowym. Wyłonieni podczas turnieju najlepsi chłopcy 
i dziewczęta wezmą udział w Dziecięcej Asyście Ho-
norowej jednej z drużyn uczestniczących w Mistrzo-
stwach Europy w Piłce Ręcznej w 2016 r.

O październikowych i listopadowych rozgrywkach A - klasy 
i B - klasy piłkarze reprezentujący gminę Skrzyszów mogą 
mówić o zmiennym szczęściu. Część spotkań rozegranych 
na wyjeździe lub u siebie przyniosła sporą ilość bramek przy 
podobnej liczbie zarówno wygranych, jak też przegranych 
pojedynków. 
Największą niespodziankę w rozgrywkach B - klasy sprawi-
ła Łękawica deklasując 6:0  Więckowię Więckowice oraz po-
konując Rzuchową  6:1.

W ramach listopadowych rozgrywek doszło też do derbów 
gminy Skrzyszów, gdzie w A - klasie LUKS Skrzyszów zremi-
sował z Pogorią Pogórska Wola 1:1.
W tabeli A - klasy Ładna jest trzecia z 28 punktami, LUKS 
plasuje się  na czwartej pozycji z dorobkiem 26 punktów, Po-
goria zajmuje siódmą lokatę z 20 punktami, a Szynwałd jest 
na drugim miejscu od końca z dwoma punktami.
W B - klasie Łękawica zajmuje czwarte miejsce.
 

Futbol w gminie coraz mocniejszy
Letnie i jesienne rozgrywki gminnej piłki nożnej odbywają się w A i B - klasie. Warto przypomnieć, że każdy z pięciu zespołów 
posiada potencjał zawodników i szkoleniowców, a także zarządów oddanych w bardzo dużym stopniu pracy nad systematycz-
nym podnoszeniem poziomu gry. 
Ostatnie miesiące potwierdziły ten fakt. Występy na wyjazdach, czy też na swoich murawach przyniosły wyniki przemawiające 
na korzyść gminnego futbolu. W A - klasie Pogoria jest na trzecim miejscu z 11 punktami, czwartą lokatę zajmuje Ładna z 10 
punktami, a LUKS piąte  także z 10 punktami.
Bardzo dobrą formę  LUKS Skrzyszów potwierdził podczas najważniejszego turnieju gminnego w ciągu roku, Turnieju Piłkar-
skiego „O PUCHAR WÓJTA GMINY”, zajmując w nim I miejsce. Turniej rozegrany został w lipcu na boisku Pogorii Pogórska Wola 
i mimo upalnej pogody ujawnił dobrą kondycję wszystkich piłkarzy. 
Działacze i organizatorzy podkreślili dobrą organizację zawodów. Jak zauważył Jerzy Sysło, wiceprezes Tarnowskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej, coroczne turnieje „O Puchar Wójta Gminy” to nie tylko okazja do porównania poziomu gry poszcze-
gólnych pięciu drużyn z gminy, ale także okazja do integracji zawodników. Z kolei wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior podkre-
ślił rolę sportu w wymiarze prozdrowotnym i jako dobry sposób zagospodarowania czasu wolnego. Przypomniał także o wspie-
raniu sportowych  przedsięwzięć i inwestycji przez gminny samorząd.
Za wspomnianym zwycięzcą turnieju, drużyną  LUKS Skrzyszów, uplasowały się kolejno zespoły z Ładnej, Pogórskiej Woli, 
Szynwałdu i Łękawicy. 

Piłka nożna
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Najlepsi w II lidze
Miłą niespodziankę  sprawili sympatykom tenisa sto-
łowego, a także mieszkańcom gminy, tenisiści stołowi 
LUKS Skrzyszów awansując  do II ligi, w której, warto 
przypomnieć, gra czternaście drużyn. 
Oprócz awansu na podkreślenie zasługuje sportowa 
postawa, duch rywalizacji i ambicja objęcia pozycji li-
dera w lidze. Wspomniane atrybuty doprowadziły do 
wygranej ze Słopnicami i Przemyślem oraz do remisu 
z doświadczonymi tenisistami Nowego Targu. W konse-
kwencji marzenie pingpongistów ze Skrzyszowa spełni-
ło się, zapewniając im pozycję lidera II ligi.

Nikola Salawa najlepsza 
wśród Skrzatów

Reprezentująca LUKS Skrzyszów Nikola Salawa odnio-
sła zwycięstwo podczas II Wojewódzkiego Turnieju Kla-
syfikacyjnego Skrzatów rozegranego w Krakowie. Niko-
la wygrała wszystkie swoje pojedynki zapewniając sobie 
najwyższe miejsce na podium.

Nowa hala 
sportowa w Łękawicy

W Łękawicy oddano do użytku halę sportową. Nowy, 
funkcjonalny obiekt, oprócz boiska do koszykówki, 
siatkówki i piłki ręcznej, wyposażony jest w zaplecze 
sanitarne i dydaktyczne. W skład powiększonego za-
plecza dydaktycznego wchodzą dwie sale i biblioteka. 
Inwestycja kosztowała ponad trzy miliony złotych,  
z czego blisko milion złotych pochodzi ze środków ze-
wnętrznych. 
Dzięki hali w Łękawicy powiększyła się baza sporto-
wo-infrastrukturalna w gminie Skrzyszów. Przypo-
mnijmy, że jest to kolejny obiekt sportowy obok hal  
w Skrzyszowie, Ładnej i Pogórskiej Woli.

Tenis stołowy
Kasia Galus wciąż wygrywa
Nie słabnie bardzo dobra passa skrzyszow-
skich tenisistów. W rundzie jesiennej pod-
czas rozegranych  w Łomży zawodów Grand  
Prix Polski juniorek i juniorów zdecydowanie 
wygrała Katarzyna Galus, potwierdzając jed-
nocześnie wysoką formę, jaką prezentuje od 
dłuższego czasu.
Bardzo dobrze zaprezentowali się kadeci  
z LUKS Skrzyszów na I Wojewódzkim Turnie-
ju  Klasyfikacyjnym Kadetów, który odbył się 
w Krakowie. W zawodach najlepsza okazała 
się Zuzanna Kozioł, z kolei wysokie, czwarte 
miejsce wywalczyła Michalina Kasprzyk. Na 
5-6  lokacie uplasował się Mateusz Galus, zaś 
miejsce od 25-32 zajął Konrad Pis.
Wszystkim zawodnikom, trenerom i rodzi-
com gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.



Oddział w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Kaczkowskiego 7 
otwarty od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 18.00
tel./fax 14 6224390, 14 6224391
BANKOMAT 24h

Punkt Obsługi Klienta w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 335A (DOM STRAŻAKA)
otwarty od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 - 15.15
tel./fax  14 6748152, 14 6748153
BANKOMAT 24h


