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PARAFIA SZYNWAŁD
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 i GIMNAZJUM W SZYNWAŁDZIE

22 sierpnia (sobota)

18.00-20.15 – Rozpoczęcie – program lokalny

20.30-21.30 – GWIAZDA WIECZORU: MATEUSZ MIJAL

21.30              – Zabawa taneczna do białego rana
23 sierpnia (niedziela)

DOŻYNKI GMINNE:

13.00              – Msza Dożynkowa 

           (Kościół parafialny w Szynwałdzie)

                   
      – przemarsz korowodu dożynkowego

                   
      – ceremoniał dożynkowy

                   
      – prezentacja wieńców dożynkowych

17.00              – program artystyczny:

17.00-18.30 – Koncert zespołu BACIARY

19.00-24.00  – Zabawa taneczna z zespołem ALVARO

22.00               – Pokaz fajerwerków

PROGRAM



2 3

SAMORZĄD WYDARZENIA

Wybory przede wszystkim pozytywnie 
zweryfikowały wiarygodność gospodarzy 
poszczególnych sołectw minionej kaden-
cji. Mieszkańcy po raz kolejny mandatem 
zaufania obdarzyli dotychczasowych soł-
tysów. 
Widać, że minione cztery lata ugruntowa-
ły zaufanie  mieszkańców oraz samorządu 
gminnego do postawy sołtysów, którzy an-
gażowali się w całe spektrum zagadnień  w 
swoich miejscowościach. Utrzymywali sys-
tematyczny kontakt z samorządem gmin-
nym, angażowali się w rozwiązywanie pro-

blemów mieszkańców, byli inicjatorami 
działań integrujących  społeczność lokal-
ną. Wśród gospodarzy poszczególnych so-
łectw są trzy panie i dwaj panowie. W Po-
górskiej Woli Anna Czosnyka, w Skrzyszo-
wie Halina Mondel, w Szynwałdzie Maria 
Żywiec, w Ładnej Stanisław Barnaś, w Łę-
kawicy Stanisław Starostka.
Jako sprawdzonym społecznikom wypada 
życzyć zdrowia i dalszej motywacji do pra-
cy na rzecz poszczególnych miejscowości 
naszej gminy.

Wybrane zostały także nowe rady sołeckie, 
które będą głosem doradczym sołtysów:
w Ładnej:  Piotr Chrupek, Eugeniusz 
Siedlik, Grzegorz Sierżęga 
w  Łękawicy: Adam Budzik, Andrzej 
Januś, Andrzej Obal
w Pogórskiej Woli: Paweł Irla, Janusz 
Kozioł, Janusz Madura   
w Skrzyszowie: Agnieszka Barnaś, Piotr 
Młyński, Marek Bednarz 
w Szynwałdzie: Tomasz Bańdur, 
Stanisław Mącior, Kazimierz Stańczyk 

Wybory sołtysów i rad sołeckich 
W gminie Skrzyszów wybrano sołtysów i rady sołeckie na nową 
kadencję 2015-2019

Sylwetki sołtysów

Maria Żywiec – jest przykładem autentycznego 
społecznika, inicjatorką wielu działań na rzecz Szyn-
wałdu. Mieszkańcy po raz drugi wybrali ją sołtysem. 
Została wyróżniona w konkursie „Najlepszy Sołtys 
Województwa Małopolskiego AD’2013”.

Halina Mondel – w uznaniu bezinteresownej i 
aktywnej pracy na rzecz sołectwa Skrzyszów, miesz-
kańcy wybrali ją sołtysem na drugą kadencję. Jest 
także radną Rady Gminy obecnej kadencji. W konkur-
sie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego 
AD’ 2013” zajęła trzecie miejsce. 

Anna Czosnyka – pracowita, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, ak-
tywnie włącza się w pracę społeczną w Pogórskiej Woli. Mieszkańcy sołec-
twa docenili jej zaangażowanie w systematyczną działalność, między inny-
mi w Akcji Katolickiej oraz na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów. W efekcie 
została wybrana sołtysem  obecnej kadencji.

Stanisław Starostka – 
sprawdził się jako sołtys w po-
przedniej kadencji. Pracowity, an-
gażujący się w szeroko pojętą pro-
blematykę swojego sołectwa. Dla-
tego też mieszkańcy Łękawicy 
po raz drugi wybrali go sołtysem. 
Dzięki swej operatywności i aktyw-
ności zajął trzecie miejsce w kon-
kursie „Najlepszy Sołtys Woje-
wództwa Małopolskiego AD’2013”.

Stanisław Barnaś – bezgranicz-
nie oddany wszelkim zagadnieniom so-
łectwa Ładna. Nie liczy czasu, który po-
święca na rzecz rozwiązywania proble-
mów mieszkańców, a także sprawy zwią-
zane z inwestycjami w swojej miejscowo-
ści. Stąd mieszkańcy Ładnej  powierzyli 
mu mandat sołtysa na kolejną kadencję. 
Został także wybrany radnym Rady Gmi-
ny obecnej kadencji. Został wyróżniony 
w konkursie „Najlepszy Sołtys Wojewódz-
twa Małopolskiego AD’2011”.

W nadchodzącym roku szkolnym bezpłatne książki i ćwiczenia 
otrzymają uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I 
gimnazjów. To kolejny etap reformy podręcznikowej, którą prowa-
dzi i finansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- Komplet książek, który trzeba kupić na początku każdego roku 
szkolnego to wydatek rzędu kilkuset złotych. Do tej pory było to 
duże obciążenie budżetu rodziny. Od tego roku, sukcesywnie, szko-
ła będzie wyposażała uczniów w książki i ćwiczenia – mówi Urszu-
la Augustyn, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
– W ciągu najbliższych trzech lat z darmowych podręczników będą 
uczyły się wszystkie dzieci, od pierwszej klasy szkoły podstawowej 
do ostatniej klasy gimnazjum. W kończącym się roku szkolnym z 
darmowych elementarzy korzystali już pierwszoklasiści. 
Pieniądze na zakup podręczników i ćwiczeń MEN przekaże szkołom 
i to one zdecydują, z oferty jakich wydawnictw skorzystać. Materia-
ły edukacyjne będą własnością biblioteki szkolnej, która będzie je 
udostępniała i do której będą zwracane po zakończeniu roku szkol-
nego. Jeden komplet będzie służył kilku rocznikom uczniów – pod 
warunkiem, że uczniowie będą szanowali książki.
- W tej chwili finalizowane są formalności związane z finansowa-
niem książek. Wiemy, że podręczniki dla uczniów z Gminy Skrzy-
szów będą kosztowały około stu tysięcy złotych. Liczbę uczniów 

klas pierwszych, drugich 
i czwartych szkół podsta-
wowych oraz pierwszych 
klas gimnazjów samo-
rządowcy mają przeka-
zać do systemu informa-
cji oświatowej. Na podsta-
wie zgromadzonych da-
nych zostanie ustalona 
liczba potrzebnych kom-
pletów materiałów. Na tej 
podstawie miasta i gminy 
otrzymają pieniądze – tłumaczy minister Urszula Augustyn.
Na zlecenie ministerstwa przygotowywane są podręczniki w wer-
sjach dla uczniów niepełnosprawnych. W planach ministerstwa jest 
też popularyzowanie e-podręczników. W formie elektronicznej zo-
staną przygotowane 62 podręczniki do nauki 14 przedmiotów. 

Rodzice nie muszą już kupować książek do szkół!

Darmowe podręczniki

Czy wiesz, że…
- W roku szkolnym 2015/2016 MEN przeznaczy na 
podręczniki około 290 milionów złotych. 
- Reforma podręcznikowa została wprowadzo-
na rozporządzeniem ministra edukacji narodowej  
w lipcu ubiegłego roku.

Gmina Skrzyszów aktywnie włącza się w pomoc bezrobotnym. 
Zatrudnia ich i tworzy miejsca stażowe. 
Jednym z przejawów pomocy są miejsca pracy i staże finansowa-
ne ze środków Funduszu Pracy. Od początku roku w wyniku do-
finansowania z urzędu pracy zatrudnionych zostało, bądź odby-
ło staż 86 osób. 50 z nich zatrudnionych było przy pracach spo-
łecznie użytecznych, wykonywało prace opiekuńcze, remontowe 
i porządkowe. Zatrudnieni byli w wymiarze do 10 godzin tygo-
dniowo w okresie od marca do listopada. Ich wynagrodzenie w 60 
procentach jest refundowane przez urząd pracy. 
To nie jedyna forma aktywizacji bezrobotnych. Dla zarejestro-
wanych bezrobotnych przewidziano również  staże finansowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.  Do tej pory skorzystało 
z nich pięć osób. Pracowali na stanowiskach administracyjnych i 
konserwatora. Ich wynagrodzenie w formie stypendiów jest w ca-
łości finansowane przez urząd pracy.
Mieszkańcy gminy zatrudnieni zostali również  do prac inter-
wencyjnych i robót  publicznych. Gmina na ten cel pozyskała 
środki na zatrudnienie sześciu osób. Prace trwają od pięciu do 
sześciu miesięcy. 
Cenne doświadczenie zdobywają również studenci. W urzędzie 
mają możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk.  To dla nich duża 
szansa na zdobycie doświadczenia i dlatego, mimo ograniczo-
nych warunków lokalowych nie spotykają się z odmową.
Nie można też nie wspomnieć o osobach skazanych, które wyko-
nują nieodpłatnie szereg pożytecznych prac, dotyczyło to głów-
nie prac budowlano-remontowych czy utrzymania terenów zie-
leni.

Pracują w gminie 
i praktykują

Miód nawłociowy
Dzięki staraniom Zielonego Pierścienia Tarnowa oraz Koła Pszcze-
larzy w Skrzyszowie, 16 kwietnia br. miód nawłociowy został wpisa-
ny na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Miód jest pozyskiwany na terenach podtarnowskich wsi (Ład-
na, Łękawica, Szynwałd, Pogórska Wola) od ponad 35 lat. Jego wyjąt-
kowy smak zyskał w ostatnim czasie wielu zwolenników. Lubiany jest 
również przez dzieci z uwagi na ładny, delikatny zapach i smak. Ale 
nie tylko walory smakowe cechują skrzyszowski produkt tradycyjny. 
Posiada on również wartości zdrowotne. Pomaga przy leczeniu gry-
py, kataru, przeziębień i biegunek. Miód nawłociowy można skoszto-
wać podczas licznych imprez na terenie Gminy Skrzyszów, takich jak 
dożynki, gdzie pszczelarze z Koła chętnie prezentują swój największy 
skarb z pasieki, zapraszając do degustacji oraz kupna tego niezwykłe-
go tradycyjnego produktu.

Czy wiesz, że…
Miód nawłociowy charakteryzuje się żółtą barwą z lekkim 
zielonkawym odcieniem. Posiada charakterystyczny kwa-
śnosłodki smak oraz delikatny zapach. Źródłem, z którego 
pochodzi jest nawłoć kanadyjska, wieloletnia roślina z ro-
dziny ostrowatych potocznie zwana mimozą, o charaktery-
stycznych złocistożółtych kwiatach.

Produkt tradycyjny ze Skrzyszowa
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InwestycjeInwestycje

Inwestycje pełną parą
Ponad osiem milionów złotych kosztują inwe-
stycje realizowane obecnie na terenie gminy 
Skrzyszów.

POGÓRSKA WOLA
W Pogórskiej Woli trwają prace nad przebudową 860 metrów od-
cinka drogi gminnej „Pogórz”,  na odcinku od skrzyżowania przy 
Gminnym Ośrodku Zdrowia do działki nr 1419.  W raz z nią powsta-
nie chodnik, przy którym pojawi się zmodernizowane oświetlenie 
uliczne. Prace kosztują prawie 1 mln 700 tys. złotych. Praktycznie w 
połowie są dofinansowane przez Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych – II etap – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 
W przysiółku Poskle budowany jest I etap kanalizacji sanitarnej. In-
westycja kosztuje 855,8 tys. złotych. Prawie 311 tys. złotych pocho-
dzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 244,7 tys. złotych wy-
nosi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

ŁĘKAWICA
Dwie inwestycje realizowane są w Łękawicy. Wzdłuż przebiegającej 
przez to sołectwo drogi powiatowej powstaje II etap chodnika o dłu-
gości 283 metrów. Jego koszt wynosi 177,4  tys. złotych.
Kończy się tu też  budowa sali gimnastycznej. Wykonywane są jesz-
cze roboty wykończeniowe i instalacyjne wraz z wyposażeniem w 
stały sprzęt sportowy. Otwarcie planowane jest we wrześniu. Koszt 
całej inwestycji to ponad 3 mln zł. W kwocie 796,7 tys. zł została do-
finansowana przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Wielolet-
ni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego.

SZYNWAŁD
W Szynwałdzie budowane są 2 nowe odcinki chodnika i ścieżki ro-
werowej:
Etap III budowanej ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy 
drodze powiatowej 1357K w miejscowości Szynwałd o długości 370 
mb oraz szerokości 1 m, w km od 10+615 do 10+985. Koszt prac to 
172 tys. zł.
Etap II budowanego chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze 

powiatowej Tarnów-Ryglice na odcinku w km od 6+150 w miejsco-
wości Szynwałd do skrętu w kierunku Pilzna. Koszt prac wynosi 
144,4  tysięcy złotych. 

SKRZYSZÓW
Zakończono właśnie prace na drodze powiatowej 1376K w Skrzy-
szowie. Jest to kolejny etap działań mających na celu podniesie-
nie jakości życia w gminie. W tym wypadku z jednej strony wzrośnie 
bezpieczeństwo, a z drugiej komfort komunikacyjny. 
Mowa o chodniku, który wybudowano w Skrzyszowie od odcinka 
w km 0+208 do 0+358. Elementem inwestycji było też poszerzenie 
jezdni, wykonanie odwodnienia i zjazdów do posesji. Powstała rów-
nież nowa zatoczka autobusowa. Koszt prac to ponad 147 tys. zł.
Gmina Skrzyszów otrzymała dotację w wysokości prawie 35 tys. zł 
na remont garażu i pomieszczenia socjalnego w OSP w Skrzyszo-
wie. Są to środki pozyskane w ramach programu „Małopolskie Re-
mizy 2015”.
Dotacja przeznaczona zostanie na:
- Odbudowę posadzki w garażu
- Budowę odwodnienia garażu
- Malowanie garażu
- Malowanie drzwi garażowych
- Remont pomieszczenia sanitarnego
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ponad 100 tys. zł.

ŁADNA
W miejscowości Ładna zakończyła się budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ście-
ków, ich zasilaniem energetycznym i sterowaniem oraz zjazdem do 
przepompowni w miejscowościach Ładna i Pogórska Wola.  Na re-
alizację zadania Gmina Skrzyszów otrzymała dotację w wysokości 
1.652.404 zł w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. 
W najbliższym czasie natomiast rozpocznie się budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Ładna przy drodze powiato-
wej nr 1376K od skrzyżowania z drogą krajową nr E94 w kierun-
ku huty szkła, stanowiącą etap I opracowanego projektu budowla-
nego. 
Ponadto na terenie całej gminy dostarczone jest kruszywo  na bu-
dowę i modernizację dróg żwirowych w gminie Skrzyszów. Na ten 
cel przeznaczono 228 tys. zł. Sto tysięcy pochodzi z Funduszu  
Ochrony Gruntów Rolnych.

Remiza gotowa
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórskiej Woli mogą już w pełni korzystać z  remizy. W połowie maja została oficjal-
nie oddana do użytku.  
Zorganizowana z tej okazji uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. 
Po nabożeństwie nastąpiło oficjalne otwarcie budynku. Z tej okazji nie zabrakło przemówień i wręczenia odznaczeń. Budy-
nek mogli z też zwiedzać mieszkańcy.
Przypomnijmy, że rozbudowa remizy trwała dwa lata. Wykonane w tym czasie prace związane były z wybudowaniem nowego 
budynku połączonego z obecnym. Teraz remiza ma dwa spełniające wszelkie wymogi garaże. Znajduje się tam też nowa sala 
z zapleczem kuchenno-sanitarnym. 
Inwestycja kosztowały ponad 1,5 miliona złotych. Dofinansowana została z PROW kwotą w wysokości ponad 450 tys. złotych. 



Świętowali 
samorządowy
jubileusz
Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie była miej-
scem uroczystej sesji Rady Gminy Skrzyszów. 
Poświęcona została 25-leciu Samorządu Teryto-
rialnego.
Podczas niej wręczono medale okolicznościowe 
i dyplomy uznania osobom zasłużonym dla roz-
woju samorządności. Nie zabrakło również oko-
licznościowych wystąpień, w tym Przewodniczą-
cego Rady i Wójta Gminy Skrzyszów. W uroczy-
stej sesji udział wzięli: radni gminni, powiatowi, 
sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli i pracow-
nicy urzędu, którzy ze skrzyszowskim samorzą-
dem związani byli od 25 lat.
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Krótko Kalejdoskop wydarzeń

Z więzienia 
dla strażaków 
Do jednostki OSP Skrzyszów trafił dziesięcioletni Citroën Berlingo. To 
auto, które przekazał Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowi-
cach. Dzięki temu strażacy ze Skrzyszowa mają teraz trzecie auto. Na ich 
wyposażeniu są też bowiem IVECO i MAN.

  - Dzięki uprzejmości logistyka pracującego w Służbie Więziennej, dowie-
działem się, że jest możliwość otrzymania takiego samochodu. Wymaga-
ło to uruchomienia odpowiednich procedur. Musieliśmy mieć pewność, że 
pojazdem nie są zainteresowane inne jednostki więziennictwa w Polsce. 
Otrzymaliśmy go bezpłatnie – informuje Mariusz Pyzdek przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej OSP Skrzyszów. 

Wiadomo już, do jakich prac samochód będzie przeznaczony. – Ma słu-
żyć do holowania łodzi wykorzystywanej do pracy na zbiorniku Skrzyszów. 
Auto ma pomagać przy przewozie sprzętu. Będzie wykorzystywane, gdy 
tylko zajdzie taka potrzeba. Samochód musimy dostosować do naszych 
celów. Ma mieć odpowiednie oznakowanie. Trzeba też zamontować hak 
holowniczy – mówi Mariusz Pyzdek. 

Ekologia i odblaski 
„Świeć przykładem segreguj odpady” to 
akcja, która prowadzona była na terenie 
gminy Skrzyszów od marca do maja bie-
żącego roku. 
Jej celem była promocja ekologicznych 
zachowań i zasad segregacji. Ponadto 
w ramach akcji mieszkańcom i dzieciom 
rozdawano opaski odblaskowe. Okazją 
do tego były spotkania wiejskie i wizy-
ty w przedszkolach.

Innowacyjnie 
w Skrzyszowie
Nowoczesne wynalazki można było podzi-
wiać podczas Małopolskiego Festiwalu Inno-
wacji, jaki odbył się w Zespole Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum Nr 1 w Skrzyszowie.  
W trakcie Festiwalu odbył się także turniej 
gier komputerowych dla szkół, zaprezento-
wano nowoczesną łączność krótkofalarską, 
swój samochód rajdowy zaprezentował Grze-
gorz Duda, podziwiać można było robot Azo-
ty. Nie zabrakło gier i zabaw matematycz-
nych. 
Ponadto Festiwal był okazją do zaprezento-
wania pokazu linia życia – ogrodnictwo, rol-
nictwo – Eugeniusz Tadel. Wykład na temat 
fotowoltaiki zaprezentował Piotr Kapust-
ka. Prezentowano również inteligentny dom 
i pokaz odnawialnych źródeł energii. Można 
było zobaczyć, jak prezentuje się bezkoszto-
wy podgrzewacz gorącej wody. 
Za pomoc w organizacji festiwalu dziękuje-
my Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnowie, Fundacji Innowacje Technologie 
Biznes oraz Grupie Azoty.

Czy wiesz, że:
Gmina Skrzyszów została laure-
atem konkursu „Ogólnopolskie 
upiększanie z Garnierem”  i otrzy-
mała 20 tys. zł na zagospodarowa-
nie skweru obok budynku Urzędu 
Gminy.
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Zdrowie Edukacja Edukacja

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie 
podjął współpracę z międzynarodowym stowarzyszeniem 
studenckim AIESEC, które działa od 65 lat w 126 krajach. Or-
ganizacja wspiera sektor edukacyjny w rozwijaniu uczniów 
realizując programy praktyk i wolontariatów dla studentów z 
całego świata. W ramach współpracy szkoła zaprosiła dwóch 
wolontariuszy – Tonego i Răzvana.
Osiemnastoletni Tony Lam studiuje „Board Discipline of Ho-
tel and Tourism Management” na Uniwersytecie w Hong 
Kongu. W Skrzyszowie we wszystkich klasach szkoły podsta-
wowej zrealizował projekt edukacyjny „Kids Speak”. Projekt 
podkreśla wielokulturowość oraz daje szansę zdobycia i roz-
woju zdolności językowych. Zajęcia w języku angielskim pro-
wadzone były za pomocą różnych metod, takich jak nauka 
poprzez zabawę oraz zajęcia interaktywne i prezentacje. 
Ponadto studenci prowadzili warsztaty, spędzali czas z 
uczniami podczas lekcji wychowania fizycznego ucząc się gry 

w piłkę ręczną, udali się na wycieczkę po gminie Skrzyszów i 
do Tarnowa. Wspólne ognisko z uczniami klasy III D i poczę-
stunek w typowym domu polskim jednego z uczniów z klasy 
VI A, wzbogaciły kompetencje międzykulturowe, dostarczy-
ły nowej wiedzy i ciekawych doświadczeń. Wolontariusze po-
znawali też przyrodę i historię Polski uczestnicząc w wyciecz-
ce z uczniami I A, I C, III A, III B do Przemyśla i Krasiczyna.
Tony i Răzvan zostali także zaproszeni do Urzędu Gminy 
Skrzyszów przez wójta Gminy Marcina Kiwiora. Podczas spo-
tkania mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami dotyczą-
cymi Polski i Polaków, jak również opowiedzieć o różnicach 
między trzema krajami.
Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowa-
nym - Radzie Rodziców i Rodzicom za pomoc i  współpracę, 
uczniom za ciepłe przyjęcie, entuzjazm, troskę i opiekę nad 
gośćmi. 

Stara to prawda, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Wcześnie wykryta choro-
ba praktycznie gwarantuje pełne wyleczenie. Z drugiej strony świadomość, 
że jest się zdrowym pozytywnie wpływa na stan umysłu, witalność i życie co-
dzienne. Dlatego profilaktyka zdrowia jest jednym z kluczowych zadań kon-
sekwentnie realizowanych w Gminie Skrzyszów. 
Pieniądze na profilaktykę zapisane są w budżecie gminy, ponadto środki na 
badania pozyskiwane są z programów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ba-
dania wykonywane są przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszo-
wie w ośrodkach zdrowia w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli, Szynwałdzie i Łę-
kawicy.

W bieżącym roku GZOZ w Skrzyszowie prowadzi 
5 programów profilaktycznych. Są to:

- badania tarczycy,
- szczepienia przeciw grypie,
- badania w kierunku wykrywania chorób układu krążenia,
- badania w kierunku wykrywania gruźlicy,
- badania w kierunku wykrywania raka szyjki macicy.

Dwa pierwsze programy finansowane są przez UG Skrzyszów. Pozostałe trzy 
finansowane są ze środków NFZ. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego 
warto jak najszybciej zgłaszać się do ośrodków zdrowia i zapisywać na bada-
nia. Poniżej piszemy, kto z badań może skorzystać. 

Profilaktyka przede wszystkim

Badania profilaktyczne 
w Gminie Skrzyszów

1. Badania tarczycy, tj. USG, FT3, FT4 i TSH  u pacjentów od 40 roku 
życia, którzy do tej pory nie leczyli się z powodu choroby tarczycy. 

2. W okresie jesiennym mieszkańcy Gminy Skrzyszów powyżej 65 
roku życia będą mogli bezpłatnie zaszczepić się szczepionką prze-
ciwko grypie.

3. Badania w kierunku wykrywania chorób układu krążenia. Pro-
gram kierowany jest do osób będących w 35, 40, 45, 50, 55 roku życia, 
którzy w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystali ze świadczeń w 
ramach tego programu i którzy nie mają rozpoznanej choroby ukła-
du krążenia.

4. Badania w kierunku wykrywania gruźlicy. Do programu kwalifiku-
ją się osoby dorosłe zapisane do pielęgniarek środowiskowo-rodzin-
nych. Powodem zgłoszenia może być: bezpośredni kontakt z osoba-
mi z już rozpoznaną gruźlicą lub długotrwałe bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwała choroba, uzależnienie od substancji psy-
choaktywnych oraz bezdomność.

5. Badania w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. Program adre-
sowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które nie wykonywa-
ły badań cytologicznych w ciągu ostatnich trzech lat. Zainteresowa-
ne panie mogą zgłaszać się do Poradni Ginekologiczno-Położniczej 
w Ośrodku Zdrowia w Skrzyszowie.

Najlepsi w powiecie
Podano właśnie wyniki sprawdzianu szósto-
klasistów. W gminie Skrzyszów średnia wynio-
sła 71 procent. Warto zaznaczyć, że była naj-
wyższa w powiecie tarnowskim. Gratulacje 
należą się uczniom i nauczycielom!
Z języka polskiego uczniowie osiągnęli 72 
procent, z matematyki 70 procent, a z języka 
angielskiego 75 procent. Do egzaminu przy-
stąpiło 127 uczniów. 
Najlepiej podczas prac pisemnych poradzi-
li sobie uczniowie z klasy VI A Zespołu Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum ze Skrzyszo-
wa. W nagrodę pojadą na bezpłatną wycieczkę 
do Warszawy. Na tak dobre rezultaty wpłynę-
ła sumienna i systematyczna praca uczniów i 
nauczycieli oraz wsparcie ze strony rodziców. 
W podnoszeniu wiadomości i umiejętno-
ści pomogły również działania samorządu. 
W miesiącach poprzedzających sprawdzian, 
uczniowie uczęszczali na dodatkowe lek-
cje matematyki. Wprowadzone zostały wła-
śnie z myślą o jak najlepszym przygotowaniu 
do czekających dzieci sprawdzianów. Pomysł 
okazał się dobrym rozwiązaniem. Był też ko-
lejnym elementem dbania o rozwój oświaty i 
gwarantowania jak najlepszych warunków do 
poszerzania umiejętności i wiedzy.

Bardzo dobre średnie!
Znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Skrzyszów. Ich średnia była wysoka. Uczniowie pisali egzamin z części humani-
stycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych.

Z języka polskiego średnia gminna wyniosła 66,6%, dla porównania średnia powiatowa wyniosła - 61,7%, a wojewódzka - 63,4%. 
Z historii i wiedzy o społeczeństwie średnia gminna wyniosła 70%, średnia powiatowa – 64,9%, a wojewódzka 66,4%. 
Z  matematyki średnia gminna to 50%, w powiecie 47,8%, a w województwie 51,4%.
Z przedmiotów przyrodniczych średnia gminna wyniosła 53,3%, w powiecie 49,8%, a w województwie 52,1%.
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym średnia gmina wyniosła 66,6%, w powiecie 62,2%, a w województwie 67,8%. Na pozio-
mie rozszerzonym średnia gminna wyniosła 45,6%, w powiecie 40,3%, a w województwie  47,4%. 
Z języka niemieckiego na poziomie podstawowym średnia gminna wyniosła – 62,4%, w powiecie 53,2%, a w województwie 58,2%.

Ekologiczni przedszkolacy
 
Pod koniec maja przedszkolaki z gminy Skrzyszów uczestniczyły 
w rozgrywkach sportowo-ekologicznych. Akcja odbywała się w ra-
mach edukacji ekologicznej i VII Europejskiego Tygodnia Sportu. 
Podczas rozgrywek dzieciom mówiono o konieczności dbania 
o  środowisko. Z tej okazji zorganizowano sportową rywalizację 
w  Przedszkolach Publicznych w Pogórskiej Woli,    Szynwałdzie, 
Łękawicy, Skrzyszowie i Przedszkolu Niepublicznym w Szynwał-
dzie. 
W rozgrywkach uczestniczyło 357 przedszkolaków. Przygotowa-
no dla nich konkurencję sprawdzającą ich wiedzę ekologiczną 
oraz umiejętności sportowe. 
Dla wszystkich biorących udział w projekcie przygotowano nie-
spodzianki od sponsora firmy Trans-Formers Karpatia Spółka 
z o. o. z Tarnowa. Wójt ufundował nagrody w postaci gier planszo-
wych, puzzli i piłek do gry.

Nowa placówka 
dla dzieci i młodzieży
1 września rozpocznie działalność Regional-
ny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w 
Pogórskiej Woli. To  nowa na terenie gminy 
niepubliczna placówka oświatowa dla dzieci 
i młodzieży.
Ośrodek ogłasza nabór wychowanków w wie-
ku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu głębokim, a także dzieci i mło-
dzieży upośledzonych umysłowo z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 
Kontakt: tel. 502 270 010, 
e-mail:sekretariat@osrodekrewalidacji.pl

Placówka oferuje nieodpłatnie:

- realizację obowiązku przedszkolnego, 
szkolnego i nauki oraz zajęcia rewalida-
cyjno-wychowawcze,
- całodzienne wyżywienie,
- nowoczesne wyposażenie i pomoce 
dydaktyczne,
- fachową opiekę specjalistów.

Wolontariusze z AIESEC
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O kulturze

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ

Maj tradycyjnie obfitował w imprezy związane z czytelnictwem i 
biblioteką. 8 maja z okazji Tygodnia Bibliotek czytelnicy spotkali 
się ze swoimi bibliotekarzami. Spotkaniu towarzyszyło tegorocz-
ne hasło obchodów „Wybieram Bibliotekę”. 
Artystyczną oprawę uroczystości zapewnił występ Tarnowskiego 
Kabaretu Literackiego NaTenCzas. Kabaret powstał w 2013 roku 
przy Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Pomysłodawcą, za-
łożycielem i scenarzystą kabaretu jest Jerzy Pal, znany i ceniony 
aktor tarnowskiego teatru. 
Zespół przedstawił swoją autorską receptę na odchudzanie, w któ-
rej podstawowym komponentem jest… miłość. Recepta powstała w 
oparciu o teksty tak znamienitych autorów, jak: Julian Tuwim, Ta-
deusz Boy Żeleński, Marian Hemar, Marian Załucki, Jan Pietrzak 
czy Jan Sztaudynger. Nazwiska znanych polskich poetów zapowia-
dały odbiorcom świetną rozrywkę. I tak właśnie było. Dzięki wyko-
nawcom znane teksty zyskały nową oprawę, a te nieznane wzbu-
dziły w widzach oczywiste emocje i aplauz. 
Dla najmłodszych czytelników zorganizowano spotkanie autor-
skie. Gościem biblioteki był ulubiony autor licznych książeczek dla 
dzieci – Wiesław Drabik.

STARE, DOBRE PRZEBOJE
 
W maju biblioteka w Szynwałdzie gościła polską piosenkę lat 50. 
i 60. Podczas „Muzycznych wspomnień” zgromadzona widownia 
przypomniała sobie postacie takich piosenkarek i piosenkarzy, 
jak: Sława Przybylska, Zbigniew Kurtycz, Maria Koterbska, Natasza 
Zylska, Halina Kunicka i Jerzy Połomski. Było to możliwe dzięki pre-
zentacji multimedialnej przygotowanej przez Agnieszkę Strzałę.
W tej części wieczoru widzowie usłyszeli także najbardziej znane 
przeboje wymienionych wykonawców, które zaprezentował lokal-

ny zespół muzyczny. W części drugiej zespół w składzie: Tadeusz 
Jachym, Edward Salamon, Janusz Chrupek i Roman Uriasz zapre-
zentował wiązankę doskonale wszystkim znanych piosenek i me-
lodii. 
Wspomnienia związane ze znanymi przebojami oraz towarzyszą-
ca temu atmosfera sprawiły, że wieczór zmienił swój charakter na 
muzyczno-taneczny.

BIBLIOTEKA, JAK NOWA

Po remoncie Biblio-
teka Publiczna w Po-
górskiej Woli powita-
ła swoich czytelników 
nowym wystrojem 
wnętrz. 
Jasne ściany, prze-
stronne wnętrza i 
pachnące świeżością 
pomieszczenia za-
chęcają do częstych 
odwiedzin. Użytkow-
nicy biblioteki mogą 
korzystać z wzboga-
canego wciąż księgo-
zbioru, wymienionych 
komputerów, druka-
rek, kopiarki ksero-
graficznej. 
Na najmłodszych czy-
telników, obok wielu 
nowych książek, cze-
kają zabawki, kolorowe dywaniki i wygodna sofka. Biblioteka ser-
decznie zaprasza do codziennych odwiedzin.

Nowa biblioteka w Szynwałdzie stała się ulubionym miejscem 
spotkań czytelniczych i kulturalnych dla wszystkich 

mieszkańców gminy Skrzyszów

Gminny Klub Trzeciego Wieku w Gminie Skrzyszów
Miejsce przyjazne dla każdego

ASPEKTUS

Wśród wielu propozycji biblioteki w Szynwałdzie znalazła się wystawa obrazów Pauliny 
Góry. Wernisaż odbył się 18 kwietnia. 

Na wystawie można było podziwiać 49 obrazów artystki, z których spoglądały na zwiedza-
jących niezwykłe postacie małych dziewczynek o hipnotyzujących oczach. Każda z posta-
ci przywołuje wspomnienia z dziecięcych lat, wywołuje emocje i porusza przenikliwością 
swojego wzroku. Artystka zatytułowała wystawę jednym słowem – Aspectus, które suge-
ruje różnorakie spojrzenia na życiowe doświadczenia i wewnętrzne przeżycia człowieka.

Wernisaż był także okazją do osobistego spotkania z malarką.

Paulina Góra jest mieszkanką Szynwałdu. Tutaj się wychowała i tu-
taj tworzy swoje prace. Jej obrazy znane są nie tylko w Tarnowie, Lu-
blinie, Tuchowie, Ryglicach, ale także w Belgii, Włoszech, Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Czas więc, aby rozsmakowali się w nich 
także mieszkańcy gminy.

Z inicjatywy wójta Marcina Kiwiora działa w 
Gminie Skrzyszów GMINNY KLUB TRZECIE-
GO WIEKU. Klub powołany został w lutym 
br. w pięciu sołectwach Gminy: w Skrzyszo-
wie, Pogórskiej Woli, Szynwałdzie, Łękawicy 
i Ładnej. Zrzesza osoby starsze, które są za-
interesowane spędzaniem wolnego czasu 
aktywnie, twórczo i ciekawie, w gronie zna-
jomych, w miłej atmosferze, przy kawie, her-
bacie i poczęstunku. Spotkania są okazją do 
przyjaznej wymiany myśli i środowiskowego 
integrowania się mieszkańców.

O kosmetyce…
Służą temu m.in. spotkania z zapraszany-
mi gośćmi. Do tej pory z członkami Klubu 
spotkali się: Justyna Obcieszko, kosmeto-
log i specjalistka od wizażu, która w Tarno-
wie prowadzi własne studio kosmetyczne. 
Szczególnie panie chętnie korzystały pod-
czas spotkań z takich zabiegów jak specja-
listyczna pielęgnacja skóry, redukcja defek-
tów skórnych czy nawilżanie skóry rąk. Gość 
Klubu odpowiadała na pytania dotyczące 
wyszczuplania i redukcji cellulitu, wygła-
dzania rozstępów, pielęgnacji stóp (modze-
le, odciski, kurzajki, wrastające paznokcie, 
pękające pięty, stopa cukrzycowa). Każde ze 
spotkań przedłużało się ponad zaplanowa-
ny czas, gdyż zarówno panie, jak i panowie 
mieli sporo pytań, na które Justyna Obciesz-
ko odpowiadała kompetentnie i szczegóło-
wo. Zgodnie stwierdzono, iż spotkanie z pa-
nią kosmetolog powinno zostać powtórzo-
ne w najbliższym czasie.

O metodzie na wnuczka…
Innego rodzaju informacji dostarczyli klu-
bowiczom przedstawiciele Komendy Miej-
skiej Policji w Tarnowie: podkomisarz Ro-
bert Kozak, zastępca naczelnika Wydziału 
Prewencji KMP i aspirant sztabowy Mariusz 
Oleksy z Wydziału Ruchu Drogowego KMP. 
Goście zapoznali uczestników ze szczegó-
łami Akcji „Bezpieczny Senior”, opowiedzie-

li o typowych zagrożeniach i o skutecznych 
sposobach przeciwstawiania się im, np. po-
wszechnemu procederowi wyłudzania pie-
niędzy przez oszustów tak zwaną metodą 
„na wnuczka”.

Dni Kultury Wsi Polskiej…
Uczestnicy spotkań w Gminnym Klubie 
Trzeciego Wieku wzięli również udział w 
Dniu Kultury Wsi Polskiej w Zbylitowskiej 
Górze zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie Zielony Pierścień Tarnowa i Samorząd 
Gminy Tarnów. Dzięki temu mogli uczestni-
czyć w licznych degustacjach przygotowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Ład-
nej, Woli Rzędzińskiej, Siedliszowic, Woli Ro-
gowskiej, Lisiej Góry i Wierzchosławic, a tak-
że w pokazach rzemiosła artystycznego i 
prezentacjach wyrobów pszczelarskich oraz 
w licznych występach artystycznych, zarów-
no dzieci, jak i dorosłych.
Nie zabrakło akcentów skrzyszowskich: jed-
nym z wykonawców był kwartet rockowy 
Wasabi, którego trzy czwarte składu stano-
wią muzycy zamieszkujący Gminę Skrzy-
szów, w tym znakomita wokalistka Agniesz-
ka Kapustka ze Skrzyszowa. Grupa istniej 
dopiero od 2013 roku, ale już dała się po-
znać jako zwycięzca I Tarnowskiego Prze-
glądu Muzycznego Szkół Ponadgimnazjal-
nych, wykonawca jednego z koncertów w 
ramach 22. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na Rynku w Tarnowie czy 
uczestnik popularnego programu telewizyj-
nego „Must Be The Music. Tylko Muzyka” w 
Telewizji Polsat. 
Kolejnym akcentem scenicznym był wy-
stęp zespołu tanecznego Szase, który dzia-
ła przy Gminnym Centrum Kultury i Biblio-
tek w Skrzyszowie od listopada 2012 roku, a 
kieruje nim Ewelina Gębica. Grupa wykona-
ła dwa układy taneczne oparte na technice 
tańca współczesnego oraz jazzowego. 
Na scenie pojawił się również, wraz z innymi 
wójtami, gospodarz Gminy Skrzyszów, Mar-

cin Kawior, który przedstawił naszą gminę 
licznie zebranej publiczności.
Dzięki zorganizowaniu transportu autoka-
rem, każdy ze skrzyszowskich uczestników 
mógł łatwo wziąć udział w tym lokalnym 
święcie Kultury Wsi Polskiej.

Aktywnie i ciekawie…
Ofertę programową Gminnego Klubu Trze-
ciego Wieku uzupełniają prelekcje i wykłady 
na uzgodnione wspólnie tematy z zakresu 
problemów codziennych, ale także z dzie-
dziny kultury i sztuki. Niebawem odbędą się 
również spotkania z lekarzem oraz z Anną 
Kaczmarczyk, która jest oficerem Wojska 
Polskiego, a niedawno brała udział w misji 
kontyngentu polskiego w Afganistanie. W 
kolejnych miesiącach planowany jest także 
udział w spektaklach teatralnych – w Tarno-
wie, Krakowie oraz  Warszawie.

Animatorzy…
Spotkania GKTW odbywają się w poszcze-
gólnych sołectwach gminy. Uczestnictwo w 
działaniach Klubu jest nieodpłatne. Osoba-
mi odpowiedzialnymi za program, prowa-
dzenie i koordynację działań Klubu są: Jerzy 
Świtek i Zbigniew Guzy.
Po pierwszych miesiącach działalności moż-
na już stwierdzić, iż inicjatywa spotkała 
się z zainteresowaniem i życzliwym odze-
wem ze strony mieszkańców – czego naj-
lepszym dowodem jest frekwencja. W spo-
tkaniach inaugurujących działalność Klubu 
w poszczególnych miejscowościach wzię-
ło udział łącznie 71 osób z całej gminy. Dziś 
inicjatywa ta zrzesza już 96 osób. 
Informacji w sprawie działalności Gminne-
go Klubu Trzeciego Wieku można zasięgać 
w Urzędzie Gminy Skrzyszów pod nume-
rem telefonu 501-137-561 lub bezpośred-
nio w UG w pokoju nr 6. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych!

Jerzy Świtek

Ludzie
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Ludzie Okiem dzieci

Niezwykły człowiek spotkał się ze społecz-
nością szkolną w Pogórskiej Woli. Profe-
sor geologii Wojciech Narębski, bo o nim 
mowa,  to bohater spod Monte Cassino. 
– Patriota, człowiek wielkiej odwagi i rów-
nie wielkiej skromności – podkreślał wita-
jąc gościa Czesław Boruch, przewodniczą-
cy Rady Gminy. 
Profesor Narębski przybył do szkoły w Po-
górskiej Woli wraz z ppor. Anną Kaczmar-
czyk. To właśnie p. Anna nawiązała z go-
ściem kontakt i przywiozła go na spotkanie.
Spotkanie z p. profesorem na zawsze za-
padnie w pamięć jego uczestników. Mimo 
swoich 90-ciu lat, gość z ogromną dokład-

nością wspominał to, co przeżył i mówił o 
tym pięknym językiem, pełnym anegdot 
i dygresji. Wspominał pełne dramatyzmu 
chwile w barwnej opowieści. Uczniowie z 
uwagą słuchali wojennych historii i zada-
wali wiele pytań, zwłaszcza dotyczących 
niedźwiedzia „Wojtka”.
W szczególny sposób ujęła wszystkich 
ogromna skromność profesora oraz pełna 
życzliwości postawa w stosunku do drugie-
go człowieka. Dzięki niemu uczniowie i na-
uczyciele mogli obcować z historią, ale tak-
że z człowiekiem niezwykłym, prawdziwym 
intelektualistą i patriotą, który jednocze-
śnie jest niezwykle ciepły.

Bohater spod Monte Cassino

Wojciech NARĘBSKI urodził się w 1925 r. w Wilnie. W wieku 16 lat został areszto-
wany przez Rosjan. Z sowieckiego więzienia uwolniony po układzie Sikorski-Maj-
ski, natychmiast wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa. Po ewakuacji ze Związku 
Sowieckiego był tak wycieńczony, że ważył jedynie 42 kilogramy. 
W Iranie jego koledzy żołnierze kupili niedźwiadka, zwanego potem „Wojtkiem” 
spod Monte Cassino. Niedźwiedź ten stał się nie tylko przyjacielem żołnierzy, ale 
i symbolem kompanii przemianowanej na 22. Kompanię Zaopatrywania Artylerii. 
Jego postać z pociskiem artyleryjskim w łapach znalazła się na odznace kompanii. 
W bitwie pod Monte Cassino niedźwiedź naśladował zachowanie żołnierzy i np. 
pomagał im nosić skrzynie z pociskami.

Zwiedzały Parlament i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mowa o 
uczennicach Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szyn-
wałdzie: Anecie Jop z klasy VI a i Zuzannie Krakowskiej z klasy II a. Swo-
ją wizytę w Warszawie zawdzięczały Parlamentarnemu Zespołowi ds. 
Dzieci oraz zwycięstwu w okręgowym etapie konkursu „Szkoła ma-
rzeń”. Aneta Jop, przygotowywana przez Jolantę Szczęch zwyciężyła 
w konkursie literackim, a Zuzanna Krakowska, którą przygotowywała 
Lucyna Hajduk zwyciężyła w konkursie plastycznym. Inicjatorką i ko-
ordynatorem konkursu w szkole w Szynwałdzie oraz opiekunem dzie-
ci podczas wyjazdu do Warszawy była Agnieszka Chrystyniak. 
Finalistki wraz z opiekunką zostały zaproszone przez posłankę i peł-
nomocnika rządu ds. bezpieczeństwa, Urszulę Augustyn. Parlamenta-
rzystka również w całości sponsorowała wyjazd.

Program pobytu był ciekawy. Uczennice najpierw zwiedzały Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Później odwiedziły Kancelarię Sejmu RP. W 
Sali Kolumnowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. 
Podczas uroczystości, finalistów powitał wicemarszałek Jan Wyrowiń-
ski. Wiceminister edukacji narodowej Urszula Augustyn podziękowa-
ła nauczycielom i  rodzicom za wspieranie dzieci w przygotowaniach 
do konkursu „Szkoła marzeń”.  Podkreśliła, że dzięki nim polska szko-
ła będzie lepsza i bliższa wyobrażeniom uczniów. 
Uczniowie mogli też poczuć się jak prawdziwi parlamentarzyści.  W 
Sali Posiedzeń Senatu uczennice zasiadły w ławach i głosowały, odpo-
wiadając na pytania związane z ich poglądami na edukację. Ostatnim 
punktem wizyty było zajęcie miejsca w… fotelu prezydenckim!  

Głosowały i poczuły się jak prezydent

Najmłodszy strażak
Linie gaśnicze robi ze skakanek, a bawi się tylko wo-
zami strażackim. W lutym spełniło się jego wielkie 
marzenie. Wtedy pięcioletniego Szymona Derewec-
kiego przyjęto do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łę-
kawicy. Tym samym został najmłodszym druhem w 
gminie Skrzyszów, a może nawet w Polsce. 
– To było mu pisane. Odkąd pamiętam, to ciągle do-
pytywał się, kiedy zostanie strażakiem.  W końcu zo-
rientowałam się, czy jest taka możliwość. Koledzy z 
jednostki byli trochę zaskoczeni, ale potem z dużym 
entuzjazmem zareagowali na ten pomysł. I Szymon 
zrealizował swoje dziecięce marzenie – opowiada 
matka chłopca Agnieszka Drewecka.
Młody druh już zaliczył swoje pierwsze zadanie. 
Pełnił wartę przy Grobie Chrystusa. Ma też uczest-
niczyć w imprezach strażackich. – Dla starszych ko-
legów jest oczkiem w głowie. Zawsze znajdą mu coś 
interesującego do zrobienia. Wiążą z nim nadzieje 
– dodaje Drewecka.
W strażacki świat wprowadza go również matka, 
która od 20 lat jest członkinią OSP. Obecnie zasia-
da w zarządzie jednostki z Łękawicy. – W rodzinie, 
w której pradziadek i dziadek byli strażakami, by-
łam wręcz skazana na tę służbę. I tak też się stało. 
Teraz jeszcze przybyło mi obowiązków. Mam okazję 
wdrażać syna do pracy. Jest chłonny wiedzy  – mówi 
mama. 
Szymon Derewecki już może pochwalić się pięk-
nym mundurem i nie może doczekać się kolejnych 
zadań. Niewykluczone, że w wkrótce pomagać mu 
będą koledzy z przedszkola. – Jeżeli znajdą się chęt-
ni, to założymy złożoną z nich drużynę – informuje 
druhna Drewecka. 

  

Życie żołnierzy transportujących ciężarówkami skrzynie z pociskami artyleryjski-
mi, co przypadło w udziale majorowi Narębskiemu, było co dzień narażone nie 
mniej niż tych, którzy walczyli z karabinem w ręku. Byli ostrzeliwani przez Niem-
ców i ze względów bezpieczeństwa nocami jechali przy zgaszonych światłach, co z 
kolei groziło zjazdem z drogi i upadkiem w przepaść. 

Odpowiadają przedszkolaki ze Skrzy-
szowa…

JUDYTKA, lat 6
Kiedy moja mama była mała, to była bar-
dzo silna. Często pomagała babci i dzia-
dziowi i nosiła ciężary z piwnicy. Lubiła 
czytać książki i bawić się lalkami.

NATALKA, lat 6
Moja mama lubiła bawić się lalkami i prze-
bierać w różne stroje. Nosiła sukienki i ka-
pelusze, i chciała zostać modelką.

ERNEST, lat 5
Moja mama, jak była mała to lubiła myć 
zęby. Zawsze lubiła budować z klocków i 
chodzić po drzewach. Mama była grzecz-
na. Miała przyjaciółkę Paulinkę. Bardzo 
dużo swojej mamie pomagała. Jej ulubio-
na potrawa to były kopytka.

NADIA, lat 5
Moja mama, jak była mała to była grzecz-
na. Lubiła bawić się z koleżankami, z ku-
zynkami, lubiła się huśtać i wspinać po 
drzewach. Nie lubiła grochu w sałatce. 
Była podobna do mnie, miała jasne włosy.

DANIELEK, lat 5
Moja mama pomagała babci brać siano, 
dawać krowie z dziadziusiem, pomagała w 
polu. Zbierała cebulę, jabłka z drzew i mia-
ła koleżankę, mamę Ernesta.

ŁUKASZEK, lat 6
Moja mama bardzo lubiła się bawić w 
piaskownicy, w chowanego, była bardzo 
grzeczna. Robiła zamki z piasku, ulice, bo 
nie było wtedy klocków do budowania. 
Jeszcze bawiła się w „ Baba-Jaga patrzy”. 
Miała kolegę Matiego i Łukasza, chodzili 
po drzewach. I tyle.

… przedszkolaki z Pogórskiej Woli

LENA, lat 5 
Moja mama miała białe włosy, jej mama 
mieszkała w budynku i miała czerwone 
włosy, chodziła do liceum i lubiła się bawić 
w chowanego.

WOJTUŚ, lat 4
Mnie jeszcze nie było na świecie. Mama 
miała czarne włosy i lubiła się bawić w ber-
ka.

WIKTORIA, lat 4
Nie wiem, jakie miała włosy. Bardzo się lu-

biła bawić w berka i w chowanego, i poszła 
wtedy do liceum, lubiła bardzo jeść warzy-
wa i owoce, nawet pomidory.

BŁAŻEJ, lat 4
Moja mama miała żółte włosy, lubiła się ba-
wić swoimi zabawkami, miała jedną lalkę.

RÓŻA, lat 4
Ja nie wiem, bo wtedy mnie nie było na 
świecie.

KAMILEK, lat 4
Miała czarne włosy i lubiła grać w piłkę, i 
chciała zostać piłkarzem, grała później w 
meczu, ale nie wygrała.

ZUZIA, lat 5
Moja mama miała brązowe włosy, chodzi-
ła do przedszkola z Leny mamą, były małe 
i chodziły razem, bo to były siostry.

KUBUŚ,
Gdy była mała to się cieszyła, lubiła bawić 
się piłką i miała duże loki.

KAMILEK, lat 4
Jak była małą dziewczynką to lubiła się ba-
wić lalkami.

AMELKA, lat 3
Mama się wtedy śmiała, bo ją jej mamu-
sia gilgotała.

BASIA, lat 3 
Moja mama, jak była mała to lubiła się ba-
wić w rzucanie kamyczków do rzeki.

MATEUSZEK, lat 4
Była wesoła, jak była malutka, zwłaszcza 
jak dotknęła zabawkę.

…. przedszkolaki z Łękawicy

AMELKA, lat 5
Była fajna, lubiła się bawić miśkami i cho-
dziła na spacerki. Miała brązowe włosy, 
była chuda i była fajna.

KRYSTIAN, lat 5
Miała bardzo okrągłą buzię. Lubiła się ką-
pać w basenie, lubiła się bawić lalkami. 
Była grzeczna, tylko jej siostra była nie-
grzeczna.

MONIKA, lat 5
Moja mama miała kręcone włosy, lubiła 
bawić się lalkami z jej tatą, grać w gry, no 
i wtedy nie było prądu.

AMELKA, lat 5
Moja mama jak była mała, to była grzecz-
na. Była podobna do mnie i lubiła się ba-
wić lalkami. Miała brązowe włosy.

KRZYSIU, lat 4
Była młoda, słuchała swojej mamy i taty. 
Lubiła się bawić w basenie, lalkami, no i 
jeszcze klockami ze swoim tatą. Czasami 
jechała z tatą na spacerki.

HUBERT, lat 5
Tylko chciała biegać za kolorowym moty-
lem i była grzeczna. Miała taką samą gło-
wę jak teraz, była taka sama, tylko miała 
mniejsze ubrania i była mniejsza.

OSKAR, lat 5
Moja mama chodziła do przedszkola i słu-
chała bajek i robiła wszystko tak, jak mali 
ludzie.

BARTUŚ, lat 6
Moja mama, jak była mała to często piekła 
placki ze swoją mamą.

WERONIKA, lat 6
Moja mama jeździła na deskorolce.

NIKOLA, lat 6
Moja mama oglądała w telewizji mądre 
rzeczy i nosiła kucyczki i była ładną dziew-
czynką i malowała sobie pazurki.

… oraz z przedszkolaki z Szynwałdu

NATALIA
Moja mama kiedy była małą kobietką, nie 
miała włosów - urosły jej dopiero później.

SZYMONEK
Moja mama kiedy była mała, lubiła robić 
fikołki do tyłu i do przodu i kręciło jej się 
przy tym w głowie. Bracia trzymali ją za 
ręce, żeby się nie przewróciła.              
      
EWA
Moja babcia opowiadała mi, że mama kie-
dy była taka jak ja, to tak jak chłopcy wy-
chodziła na drzewa, bo bardzo lubiła 
gruszki. Pewnego razu nie mogła zejść na 
ziemię i wszyscy jej pomagali.

ANIA
Moja mama miała długie, falowane wło-
sy i lubiła chodzić na bale przebierańców. 
Układała różne układanki i umiała malo-
wać buzię.

Sonda maluchów
Na pytanie:  jaka była Twoja mama, kiedy była małą dziewczynką? 
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Tradycyjnie 26 maja wychowankowie Placówki Wspar-
cia Dziennego w Pogórskiej Woli przygotowali dla swo-
ich mam krótki program artystyczny z elementami hu-
morystycznymi, które wywołały prawdziwe rozbawienie 
kochanych gości. Jak każdego roku, na zajęciach przy-
gotowali słodki poczęstunek dla uświetnienia uroczy-

stości i wręczyli mamom własnoręcznie wykonane w 
ramach zajęć gipsowe wazoniki z kwiatami oraz słod-
ki upominek. Na zakończenie święta wychowankowie 
zaśpiewali mamom „Wszystkiego dobrego”. – W naszej 
Placówce jest to jeden z najważniejszych dni w roku – 
mówi Iwona Budzik.

16. Festyn Rodzinny
  
Świetna zabawa zorganizowana przez Parafię Rzym-
sko-Katolicką w Skrzyszowie oraz GCKiB towarzyszy-
ła uczestnikom 16. Festynu Rodzinnego, który odbył 
się 28 czerwca w Skrzyszowie. 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum dzia-
ło się dużo ciekawego. Odbyły się pokazy zumby i sam-
by, grupy tanecznej „Szase” oraz klubu tańca sportowe-
go „Stardance”. Nie zabrakło pokazów jeździeckich w wy-
konaniu Ośrodka Jazdy Konnej Furioso. W trakcie impre-
zy rywalizowano w turnieju szachowym o puchar księdza 
proboszcza parafii św. Stanisława BM. W trakcie imprezy 
odbyły się liczne konkursy. Bogato zaopatrzone były sto-
iska z gastronomią. 
Wieczorem wystąpiła grupa Bayer Full, a ostatnim punk-
tem programu była zabawa taneczna z zespołem Tender.

Rodzinna zabawa
30 maja w Pogórskiej Woli odbył się Piknik 
Rodzinny „Bawili się znakomicie dzieci i ro-
dzice”.

Impreza była okazją do świętowania Dnia Dziecka, Mat-
ki i Ojca i obfitowała w liczne atrakcje. Dzieci z rodzicami 
uczestniczyli w wielu konkurencjach: przeciągania liny, 
biegu na trzech nogach, biegu z balonem między brzu-
chami, slalomie „po omacku”, rzucie piłeczkami teniso-
wymi w splecione ręce rodzica. Pełen emocji był mecz 
siatkówki „Mamy  kontra córki” i piłki nożnej „Ojcowie 
kontra synowie”. 
W trakcie pikniku odbyła się licytacja na rehabilitację 
Paulinki. Udało się zebrać ponad pięć tysięcy złotych. 

Dzień Matki 
w Pogórskiej Woli

Rowerem po gminie 
Skrzyszów

Sukcesem zakończyła się kolejna edycja Rajdu Ro-
werowego. Na ostatnią przejażdżkę urokliwymi 
zakątkami gminy Skrzyszów wybrało się ponad stu 
amatorów dwóch kółek. 
Przy sprzyjającej pogodzie kolarze pokonali ponad 
dwudziestokilometrową trasę Skrzyszów – Ładna 
– Szynwałd – Trzemesna – Łękawica – Skrzyszów, 
kończąc przejażdżkę w lesie Kruk. Cel imprezy to 
promocja zdrowego stylu życia. W organizacji Raj-
du pomogły lokalne firmy, Urząd Gminy w Skrzy-
szowie oraz Policja.
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Święto pełne atrakcji
  
Jak pracuje policja i straż pożarna, a jak wygląda gabinet wójta? O 
tym mogli się dowiedzieć i przekonać uczniowie wszystkich szó-
stych klas z terenu gminy podczas Dnia Dziecka. 
Z okazji ich święta, młodzież zaproszono do remizy Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Skrzyszowie. Kierownik Posterunku Policji 
opowiedział uczniom o pracy policji. Do swojego gabinetu zapro-
sił ich także wójt Gminy Skrzyszów. Przy okazji uczniowie mieli 
okazję zwiedzić Urząd Gminy. 
Dla uczniów przygotowano też konkurs wiedzy o gminie. Naj-
lepszym przekazano książki ufundowane przez Firmę Handlową 
Exlibris Jerzy Kmieć. Tego dnia dzieciom posiłek przygotowali i 
ufundowali Jana Starostka i Marcin Szufnar. 

Witaj Majowa Jutrzenko
Tegoroczne obchody Święta Narodowego z okazji 224. rocznicy Uchwalania Konstytucji 3 Maja, mieszkańcy gminy Skrzyszów ob-
chodzili w Łękawicy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie pod pomnikiem Pamięci Ku Czci Poległych podczas I 
i II Wojny Światowej odbyła się dalsza część obchodów. Podczas niej  wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior podkreślił wagę i zna-
czenie konstytucji majowej, a poseł Józef Rojek mówił o odpowiedzialności za losy naszego kraju. 
W trackie uroczystości dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy przygotowali program artystyczny.  
W obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele duchowieństwa z parafii gminy Skrzyszów, delegacje szkół, przed-
szkoli oraz strażaków OSP.

Mundurowy Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów był pełen atrakcji. Najmłodszym 
zorganizowano zabawę na Orliku w Skrzyszowie, ponadto oglądali 
pokazy policyjne, Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Straży Wię-
ziennej. Uczniowie ze szkoły w Gromniku zaprezentowali techni-
ki interwencyjne.  Widowiskowo wyglądała akcja ratownictwa me-
dycznego przygotowana przez przedstawicieli straży pożarnej, po-
gotowia ratunkowego i policji.

W trakcie imprezy można było zobaczyć na własne oczy sprzęt, któ-
ry do codziennej pracy wykorzystują służby mundurowe. Były to 
m.in. sprzęt gaśniczy, ratowniczy, wspinaczkowy, wysokościowy, ka-
mera termowizyjna, wyposażenie taktyczne kamizelki kuloodpor-
nej, kamienioodpornej, pałki szturmowe i tonfy. Chętnych nie bra-
kowało do przejażdżek na ambifibiach i quadach. Dzieci miały oka-
zję przymierzyć sprzęt wojskowy, ubierali hełmy strażackie. Mogli 
również zobaczyć jak wygląda broń. Otwarta była również „więź-
niarka”. Wizyta przedstawicieli służb mundurowych była okazją do 
zgłębienia tajników pracy służb mundurowych.  

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano też konkursy, w których rozda-
no bardzo wiele nagród. Najmłodsi mieli okazję skorzystać z dmu-
chanych zamków, czy zabawy w dużych piłkach wodnych.
Za pomoc przy pikniku organizatorzy dziękują sponsorom, tj. fir-
mom: Mat- Mat, Grosar, Hucie Szkła Gospodarczego Pana Tade-
usza Wrześniaka, firmie Insplast, Zakładowi Przetwórstwa Mięsne-
go Marii i Krzysztofowi Kowalskim, a także Zielonemu Pierścienio-
wi Tarnowa.
Dzień dziecka nie odbyłby się bez wsparcia m.in. Samorządu Gmi-
ny Skrzyszów, Zarządu Gminnego ZOSP RP, Policji, PSP, Straży Gra-
nicznej, Szkoły w Gromniku, Pogotowia Ratunkowego, Służby Wię-
ziennej, Wojskowej Komendy Uzupełnień.



 Pochodził z Galicji, ale po powstaniu stycznio-

wym znalazł schronienie w Wielkopolsce. Tam 

założył rodzinę, pracował i tam zmarł. Pozo-

stało po nim niewiele – zaledwie kilka pamią-

tek, w tym książka, w której zawarł wspomnie-

nia z powstania i z zesłania na Syberię: Wal-

ka o wolność i pochód na Sybir. Opowiadanie 

wierszem, Kraków 1889, wydana pod pseudo-

nimem Tomasz Ostrowski.  

     Tomasz Mazur urodził się 6 grudnia 1844 

roku w Szynwałdzie w pow. tarnowskim w ro-

dzinie Jędrzeja (1820-1885, syna Wojciecha 

i Anny z domu Srebro) i Franciszki z Czarni-

ków (1825-1891, córki Wojciecha i Małgorza-

ty z domu Siemek). Rodzice Tomasza posiadali 

grunt o powierzchni 35 mórg. Rodziny Mazu-

rów i Czarników od kilku pokoleń żyły w Szyn-

wałdzie, zajmując się pracą na roli. Najstarszy 

syn Tomasz został wysłany do Tarnowa, aby 

pobierać nauki w gimnazjum. Tam jako szes-

nastolatek w 1861 roku włączył się w pracę 

tarnowskiej organizacji narodowej.

     W chwili wybuchu powstania styczniowe-

go w 1863 r. Tomasz miał 18 lat i nadal był 

uczniem gimnazjum tarnowskiego. Gdy zgło-

sił się do powstania, początkowo pracował w 

Tarnowie przy produkcji i przenoszeniu amu-

nicji. Widział powracających z zaboru rosyj-

skiego rannych i uczestniczył w pogrzebach 

ofiar. W czerwcu sam zgłosił się do formowa-

nego na ziemi tarnowskiej oddziału gen. Zygmunta Jordana. 

     20 czerwca 1863 r. powstańcy przekroczyli Wisłę stanowiącą granicę między Galicją a Królestwem Polskim. Zaatakowani pod Ko-

morowem przez rosyjską konnicę, odpierali jej szarże salwami z broni palnej. Kolejny atak Rosjan zmusił powstańców do wycofania 

się przez Wisłę. Po przepłynięciu rzeki Tomasz Mazur został wzięty do niewoli przez patrol austriacki. Wraz z innymi jeńcami przez 

Szczucin i Dąbrowę został doprowadzony do Tarnowa, gdzie udało mu się zbiec. Dołączył wtedy do formowanego w okolicach Miel-

ca oddziału Dionizego Czachowskiego. Pod dowództwem doświadczonego, otoczonego sławą pułkownika do serca młodego po-

wstańca znów powróciły entuzjazm i wiara w odzyskanie przez Polskę wolności (…).

Więcej informacji na stronie www.gcb-skrzyszow.pl  

Joanna Pietrowicz
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Uwolnione przestrzenie
Ludzie Ważne

Tomasz Mazur (1844-1907), powstaniec styczniowy. 

Zwrot podatku 
akcyzowego!
Przypomina się, że wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego wraz z fakturami VAT wy-
stawionymi w terminie od 1 lutego 2015 
r. do 31 lipca 2015 r. przyjmowane będą 
przez cały miesiąc sierpień. Szczegółowe 
informacje w Urzędzie Gminy, pok. 16.

Czy wiesz, że w okresie I-VI 2015 r. 
wypłacono:

• zasiłki rodzinne dla 722 rodzin,
• zasiłki pielęgnacyjne dla 248 osób,
• świadczenie pielęgnacyjne dla rodzin opiekujących się niepełno-
sprawnymi dziećmi – 35 rodzin,
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – 50,
• z dożywiania w szkole skorzystało 228 dzieci,
• z zasiłków celowych, okresowych i stałych skorzystały 123 rodziny,
• z projektu „Pierwszy dzwonek” skorzysta 67 rodzin – 183 dzieci.

Drobne info…

W czerwcu minął rok od wprowadzenia w Gminie Skrzyszów Kar-
ty Dużej Rodziny. Karta okazała się przysłowiowym strzałem w 
dziesiątkę – tylko w ciągu roku wydano ich 682. 
O Kratę Dużej Rodziny mogą się starać rodziny wielodzietne ma-
jące na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku życia oraz 
przed ukończeniem 25 roku, a będące w trakcie nauki. KDR przy-
sługuje także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. 
Przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie Karty nie ma znaczenia 
sytuacja materialna rodziny.
Aby otrzymać KDR należy złożyć wniosek wraz z dokumentami 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie (p. 9). 
Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Wnioski 
można składać w godzinach pracy Ośrodka.
Do wniosku o wydanie KDR należy dołączyć odpowiednie doku-
menty, m.in.:
w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz 
oświadczenie o niepozbawieniu lub nieograniczeniu władzy ro-
dzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
w przypadku małżonka rodzica (który nie jest ojcem/matką troj-
ga dzieci) – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt mał-
żeństwa,
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt 
urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument 
potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie 
o planowanym terminie ukończenia szkoły,

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku po-
wyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzicom dożywotnio, na-
tomiast dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Dzieci w wieku po-
wyżej 18 roku życia, a przed ukończeniem 25 roku życia, otrzy-
mują kartę, gdy dziecko uczy się w szkole do 30 września nastę-
pującego po końcu roku szkolnego; w szkole wyższej do końca 
roku akademickiego, w którym planowane ukończenie nauki jest 
zgodne z oświadczeniem lub zaświadczeniem dołączonym do 
wniosku. Natomiast w przypadku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawności karta wydawana jest bez 
ograniczeń wiekowych, ale na okres ważności orzeczenia.
KDR jest rozwiązaniem, dzięki któremu rodziny wielodzietne 
mogą skorzystać z wielu ulg i zniżek, jakie proponują podmioty 
publiczne oraz prywatne, które są partnerami programu. Najważ-
niejsze z nich to zniżki na przejazdy środkami publicznego trans-
portu kolejowego, zniżki przy opłacie za wystawienie paszportu, 
szybsze uzyskanie zwrotu ulgi podatkowej na dzieci, bezpłatny 
wstęp rodzin wielodzietnych na teren parków narodowych oraz 
zniżki przy zakupach w wybranych sklepach.
Karta Dużej Rodziny jest kolejnym elementem polityki proro-
dzinnej, jakie państwo kieruje do obywateli, dlatego warto z niej 
skorzystać.

Na 682 Karty Dużej Rodziny w Gminie Skrzyszów składa się 138 wniosków, w tym:
Skrzyszów – 34 wnioski,
Szynwałd – 40 wniosków,
Pogórska Wola – 18 wniosków,
Ładna – 18 wniosków,
Łękawica – 28 wniosków.

Karta Dużej Rodziny
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Grać jak Lewandowski
Piękne plany i marzenia ma 13-letnia Gabriela Krawczyk. 
– Marzę o grze w piłkarskiej reprezentacji Polski – wyznaje 
młoda zawodniczka, która futbolowe szlify zdobywa w bar-
wach klubu z Łękawicy.
Przygodę z piłką uczennica szóstej klasy szkoły podstawo-
wej rozpoczęła kilka lat temu. – Sport zawsze mi się podo-
bał. W piłkę grałam dużo, najczęściej z kuzynem. Przed dwo-
ma laty mój nauczyciel wychowania fizycznego powiedział, że 
w Tarnovii jest drużyna piłkarska dziewcząt i żebym tam spró-
bowała grać. Zaczęłam treningi. Z kolei od sierpnia pojawiła 
się możliwość występów w zespole w rodzinnej Łękawicy. Od 
razu z niej skorzystałam. Z chłopakami świetnie się rozumie-
my. To moi bardzo dobrzy koledzy. Razem chodzimy do szko-
ły – opowiada piłkarka. 
Gabrysia to wszechstronna zawodniczka. – Na początku gra-
łam jako środkowy pomocnik. Po jednym z turniejów halo-
wych trener wystawiał mnie na obronie. Stwierdził, że pasu-
ję na tę pozycję. To nie jest dla mnie przeszkodą – mówi Ga-
brysia.
Dziewczyna w składzie, to dla rywali drużyny z Łękawicy za-

skoczenie. Nie zawsze ten pomysł im się podoba. – Zdarza-
ły mi się mecze, w których przeciwnicy na początku trochę 
mnie lekceważyli. Ale nic sobie z tego nie robiłam. Uważałam, 
że najlepiej swoją wartość zaprezentować na boisku – doda-
je trzynastolatka. 
Gabrysia, mimo krótkiego stażu, może już pochwalić się pew-
nymi osiągnięciami. – Podczas jednego z turnieju w Swoszo-
wicach zostałam królową strzelczyń, wtedy jednak gościnie 
zagrałam w barwach Naprzodu Sobolów – informuje.
Młoda piłkarka ma swojego idola, ale też marzenia. – Chciała-
bym grać jak Robert Lewandowski. Lubię oglądać też występy 
kobiecych zespołów piłkarskich. Niestety, nie jest ich za wiele 
w telewizji. Nie ukrywam, że kiedyś chciałabym zagrać w ka-
drze. Może uda mi się zrealizować ten cel – mówi.
Dziewczynka wkrótce trafi do gimnazjum, a to może zmie-
nić jej plany. – Jeżeli nie będę mogła trenować piłki nożnej, 
to niewykluczone, że przerzucę się na inny sport – twierdzi 
Gabrysia.
O tym, że z ewentualnym podjęciem nowego wyzwania Ga-
brysia nie powinna mieć problemów, przekonuje jej mama. 
– W szkole jeździ na każde zawody i dobrze podczas nich się 
prezentuje – zdradza Lucyna Krawczyk.

LUKS Skrzyszów 
awansuje

Wielki sukces tenisistów stołowych LUKS Skrzy-

szów! Pingpongiści w barażach zapewnili sobie 

awans do II ligi.

Turniej barażowy o awans do II ligi rozgrywany 

był w Skrzyszowie. Zawodnicy reprezentujący 

LUKS Skrzyszów pewnie wygrali swoje mecze z 

UKS Orkan SP 5 Nowy Targ oraz  wicemistrzem w 

III Lidze Podkarpackiej – KTS  GOSIR I  Krościen-

ko Wyżne. Tym samym awansowali do wyższej 

klasy rozgrywkowej. 

Warto przypomnieć, że w sezonie 2014/15  w III 

lidze mężczyzn LUKS Skrzyszów uplasował się  

na drugim miejscu na czternaście drużyn w ca-

łej  lidze. Wypada pogratulować sukcesu i życzyć 

drużynie, aby wykorzystała fakt wysokiej formy 

w rozgrywkach II Ligii.

Kasia powołana 
do kadry!

Kolejny sukces LUKS Skrzyszów to powołanie 
czołowej zawodniczki tego klubu Katarzyny Ga-
lus do kadry Polski na Mistrzostwa Europy Junio-
rów! 

Ta znana, wyjątkowo uzdolniona i mimo młode-
go wieku utytułowana już tenisistka, jest w coraz 
wyższej formie. Gra znakomicie i dojrzale, wygry-
wając zawody tak krajowe, jak i zagraniczne. Wi-
dać to w indywidualnym rankingu, w którym zaj-
muje I miejsce. Pasmo sukcesów i dobra gra nie 
mogły przejść bez echa i nie przeszły. Trener re-
prezentacji juniorów powołał tenisistkę LUKS 
Skrzyszów w skład reprezentacji Polski juniorów 
na Mistrzostwa Europy. 

Powołanie to powód do radości dla Katarzyny, jej 
rodziców, całego klubu, a wreszcie całej gminy. 
Udział skrzyszowianki w tak prestiżowej impre-
zie, jaką są Mistrzostwa Europy, stanowi promo-
cję Gminy Skrzyszów w Europie.

Amatorzy na podium
Wszystko rozstrzygnięte. Na najwyższym stopniu podium Amatorskiej Ligi Orlikowej 2015 stanął zespół Blac-
k&White. Drugie miejsce wywalczył Feniks, trzecie Alfa Elektro.
V edycja rozgrywek Amatorskiej Ligi Orlikowej odbywała się od kwietnia  do czerwca bieżącego roku. Oprócz me-
dalistów w rozgrywkach uczestniczyły Drużyna „A”, Skrzyszovia, FC Stay High oraz OSP Łękawica.
- Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom i już dziś zapraszamy na kolejną edycję Amatorskiej Ligi Orliko-
wej – mówi Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów. 

 

LUKS na topie

Klub tenisa stołowego LUKS Skrzyszów przeżywa wyjątkowo po-
myślny okres. Oprócz powołania Katarzyny Galus do reprezenta-
cji juniorów oraz awansu klubu do II ligi,  znakomity wynik osią-
gnęła Zuzanna Kozioł, która na Mistrzostwach Polski Młodzików 
i Młodziczek zajęła III miejsce.
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Szczypiorniści z Austrii 
vs LUKS Skrzyszów

Początek kwietnia zaznaczył się mocnym akcentem 
sportowym w Gminie Skrzyszów. A to za sprawą mię-
dzypaństwowego meczu towarzyskiego w piłkę ręcz-
ną pomiędzy drużynami Bad Vóslan z Austrii a LUKS 
Skrzyszów. Wcześniej  Austriacy gościli w Bieczu. 

Mecz w Skrzyszowie podobał się publiczności licznie 
zebranej w hali sportowej skrzyszowskiej szkoły. Dyna-
miczne akcje ze strony obu zespołów, interesujące ro-
zegrania, błyskawiczne kontrataki i sporo celnych rzu-
tów zarówno do jednej,  jak i drugiej bramki. Należy 
stwierdzić, że Austriacy  i zawodnicy LUKS rozegrali wi-
dowiskowe, bardzo wyrównane spotkanie, zakończone 
minimalną, bo jednopunktową przegraną gospodarzy. 
Podopieczni Rafała Łabuza  i Włodzimierza Łabno ule-
gli gościom z Austrii 22:23. 

Nowy sprzęt sportowy 
dla KS ŁĘKAWICA
Nowe bramki z siatkami dla sekcji młodzików, stopery, 
drabinki koordynacyjne, torby na stroje/piłki, pachołki, 
piłki, kompresor i znaczniki to sprzęt, jaki trafił w ostat-
nim czasie do Klubu Sportowego KS Łękawica. Środki na 
jego zakup klub pozyskał za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Zielony Pierścień Tarnowa z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Całość zadania „Poszerzenie oferty 
spędzania czasu wolnego poprzez zakup sprzętu sporto-
wego” to ponad 8 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie 
wynosi ponad 6,5 tysiąca złotych. 
Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest do organizacji 
licznych turniejów piłkarskich. W marcu klub zorganizo-
wał turniej piłkarski dla dzieci, młodzieży i seniorów na-
leżących do Klubu Sportowego KS Łękawica oraz dzieci 
z Klubu Sportowego z Pogórskiej Woli i Seniorów z Klu-
bu Sportowego z miejscowości Babicha. W czerwcu zorga-
nizowano również Turniej o Puchar Prezesa KS ŁĘKAWI-
CA. Turniej ten odbył się w trakcie Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich.
Nowo zakupiony sprzęt cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Łękawicy i członków Klubu, cieszą się 
nim również najmłodsi członkowie klubu. Warto dodać, 
że nowy sprzęt przedkłada się również na osiągnięcia klu-
bu. 5 czerwca w Łękawicy odbył się Powiatowy Turniej X 
Edycji Mała Piłkarska Kadra Czeka, gdzie udało się KS ŁĘ-
KAWICA zakwalifikować do turnieju wojewódzkiego, któ-
ry odbędzie się w Krakowie.

Zakończenie sezonu 
piłkarskiego 2014/15

W kolejce kończącej cykl rozgrywek sezonu piłkar-

skiego 2014/15, w klasie okręgowej LUKS Skrzyszów 

spotkał się z Tuchovią. Mecz odbywał się pod dyktan-

do piłkarzy z Tuchowa, którzy aż 12 razy umieścili pił-

kę w bramce drużyny ze Skrzyszowa. Skrzyszowianie 

natomiast strzelili jedną bramkę. W efekcie LUKS za-

kończył sezon na 13 miejscu z 27 punktami. 

Nie powiodło się także w ostatnim spotkaniu piłka-

rzom z Ładnej grającym w tarnowskiej A-Klasie, któ-

rzy ulegli rezerwom Tuchovii  0:2. Ostatecznie Ładna 

zajęła 6 miejsce z dorobkiem 38 punktów. 

Podobnie Szynwałd w ostatnim meczu sezonu prze-

grał z Bobrovią Bobrowniki Małe 3:4, plasując się na 8 

miejscu z 36 punktami. 

Pomyślnie swoje ostatnie spotkanie sezonu rozegra-

ła Pogoria, która pokonała Białą Lubaszowa 2:1, koń-

cząc sezon na 4 pozycji z dorobkiem 41 punktów. 

Występująca w B-Klasie Łękawica zgromadziła 21 

punktów zapewniając sobie 5 miejsce.
Sportowa gmina
Od 26 maja do 1 czerwca rozgrywany był VII 
Europejski Tydzień Sportu organizowany 
przez Krajową Federację Sportu dla Wszyst-
kich. Gmina Skrzyszów wystartowała w nim 
trzeci raz z rzędu i drugi raz znalazła się 
wśród miast nagrodzonych plasując się na 
11 miejscu, tuż za Gminą Łapanów (także 
woj. małopolskie).  
Gmina Skrzyszów wyprzedziła w klasyfika-
cji generalnej gminy z powiatu tarnowskie-
go: Pleśną, Radłów i Ciężkowice. W łącznej 
klasyfikacji turnieju zawodnicy zdobyli 295 
punktów, startując wśród miast o wielko-
ści od 7,5 do 15 tys. mieszkańców. Łącznie w 
ww. grupie wystartowało 134 miasta i gminy 
w całej Polsce.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w im-
prezach sportowych oraz ich organizatorom!

Sukces Kruków
UKS Kruki Skrzyszów zajęły III miejsce podczas I edycji 
Mistrzostw Województwa w piłce ręcznej. Zawody od-
były się w ostatnią sobotę maja w Skrzyszowie.

 Do Skrzyszowa przyjechali piłkarze ręczni z całej Mało-
polski. Były to najlepsze drużyny z województwa repre-
zentujące roczniki 2003  i młodsze. W sumie w turnieju 
wystąpiło dziesięć zespołów z Krakowa, Chrzanowa, Li-
buszy, Bochni i Tarnowa. 
Turniej  przebiegał na wysokim poziomie, a prawdzi-
wą niespodziankę sprawili piłkarze ręczni z UKS Kruki 
Skrzyszów reprezentujący Zespół Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie. Kruki zajęli III miej-
sce, przegrywając tylko ze szczypiornistami z Krako-
wa i zapewniając sobie udział w dalszych rozgrywkach 
w Chrzanowie i w Tarnowie. Trenerem Kruków jest Ra-
fał Łabuz. 

W składzie Kruków zagrali:
Aleksander Młyński, Mateusz Hoim, Paweł Koło-
dziej, Łukasz Michoń, Kacper Bednarz, Kacper Walat, 
Norbert Sajdak, Łukasz Mądel.

Szczypiorniak 
na Orlikach 2015

Szczypiornistki i szczypiorniści ze Skrzyszowa awansowali do fi-
nału Wojewódzkiego Turnieju „Szczypiorniak na Orlikach 2015”.

Piłkarze ręczni awans wywalczyli na turnieju zorganizowanym 
w Skrzyszowie przez Polski Związek Piłki Ręcznej. Podczas zawo-
dów szczypiorniści i szczypiornistki ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Skrzyszowie zmierzyli się z drużynami Szkoły Podstawowej nr 
1 w Woli Rzędzińskiej oraz Szkoły Podstawowej w Wilczyskach. 
Stawką był awans do finału wojewódzkiego turnieju. 
Rywalizacja przebiegała na wyrównanym i wysokim poziomie, 
a drużyny prezentowały interesującą grę. Strzelono sporo bra-
mek. Widowiskowe były akcje na boisku: sporo celnych podań, 
skuteczna obrona i szybkie kontrataki. Dlatego też na uznanie 
zasługuje postawa zawodniczek i zawodników ze Skrzyszowa za 
zajęcie I i II miejsca w turnieju, a tym samym awans do finału wo-
jewódzkiego.
Zwycięskich szczypiornistów trenuje Rafał Łabuz, który był zara-
zem głównym organizatorem turnieju z ramienia Małopolskiego 
Związku Piłki Ręcznej. Z kolei skrzyszowskimi szczypiornistkami 
opiekuje się Pani Rita Pasiecznik. Gratulujemy! Życzymy dalszych 
sukcesów.
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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


