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Ostatnie dwa lata charakteryzowały duże inwestycje drogowe.  
Powstały zarówno jezdnie, jak i chodniki.

Inwestycje drogowe
INWESTYCJE

W 2015 r. budowano następują-
ce drogi:
W Skrzyszowie: Na Korusa,  
Bieniówki
W Szynwałdzie: Krzywa Droga,   
Na Czekaja, Zagumnie
W Łękawicy: Podlesie,  
Na T. Bednarza, Na Horbacewicza, 
Na Widłe
W Pogórskiej Woli: Podlesie,  
Na Zaworskiego, Pogórz

Czy wiesz, że w latach 2015-2016…
 Wykonano ponad 18 km sieci kanalizacyjnej oraz  
 216 przyłączy.

 Wykonano ponad 13 km sieci wodociągowej oraz 
 205 przyłączy. 

Szanowni Państwo, 
drodzy Mieszkańcy
gminy Skrzyszów!

Za nami połowa kadencji samorzą-
dowej w naszej gminie. Zgodnie  
z tradycją przygotowaliśmy krótkie 
podsumowanie najważniejszych 
przedsięwzięć zrealizowanych  
w latach 2015-2016. 
Zrobiliśmy to po to, by z jednej 
strony uzmysłowić Państwu oraz 
nam w urzędzie, skalę podjętych 
działań, a z drugiej zobaczyć, ile 
jeszcze przed nami ciężkiej pracy. 
Jak pokazuje lektura tego specjal-
nego wydania Echa Gminy, w każ-
dym sołectwie działo się dużo. Nie 
zabrakło inwestycji w infrastruktu-
rę, oświatę, opiekę społeczną i me-
dyczną, kulturę i sport. Co istotne, 
zdołaliśmy na sporą część z tych in-
westycji uzyskać zewnętrzne dofi-
nansowanie, co pozwoliło odciążyć 
budżet.
Mógłbym tu wymieniać po kolei 
działania i zmiany, do jakich do-
szło, ale o tym przekonacie się 
Państwo sami czytając poniższe 
wydawnictwo.
Kończąc chciałbym podziękować 
wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, społecznikom, przedsię-
biorcom, druhom z OSP, ducho-
wieństwu, sołtysom, radnym, rad-
nym młodzieżowym za współpra-
cę. Bez Was nie bylibyśmy w stanie 
zrealizować naszych zamierzeń. 
Dziękuję w imieniu pracowników 
Urzędu Gminy, jednostek organi-
zacyjnych oraz swoim własnym.

Marcin Kiwior
Wójt Gminy Skrzyszów 

W 2016 r. budowano następują-
ce drogi:
W Skrzyszowie: Na Chaima,  
na działce nr 221/1, na działce  
nr 494, Stary gościniec
W Szynwałdzie: Na Kozioła, 
Jachymówka, Na Korzeń,  
Na Czekaja
W Ładnej: Na Klocha,  
Na Szpalę, na działkach  
nr 1119/4, 1119/5, 1119/7
W Łękawicy: Na Wzorka,  
Na Kudlika, Na Steca
W Pogórskiej Woli: Na Osiedle,  
Pogórz
Chodniki
Oprócz dróg, w latach 2015-2016 
na terenie gminy budowano tak-
że chodniki.
W Łękawicy
W Szynwałdzie
W Ładnej
W Skrzyszowie
W Pogórskiej Woli
RAZEM 3,1 km ze środków budże-
tu gminy oraz ze środków GDDKiA 
-  1,6 km.
Wykorzystano 9,9 tys. ton kru-
szywa na budowę i modernizację 
dróg.
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Pogórska Wola - Droga Pogórz

Na przystanku bezpieczniej 
Przy drodze krajowej nr 
94 w Ładnej i Pogórskiej 
Woli pojawiło się osiem 
zatoczek autobusowych. 
To dobra informacja dla 
mieszkańców i kierow-
ców. Dzięki tej inwesty-
cji znacząco poprawiło 
się bezpieczeństwo na 
tej ruchliwej drodze. In-
westycja została sfinan-
sowana przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Siedem nowych wiat przystankowych pojawiło się na 
przystankach położonych na terenie Gminy Skrzy-
szów. Pięć z nich znajduje się przy drodze krajowej 
Nr 94 przy nowych zatoczkach w kierunku Tarnowa  
i w stronę Pilzna. Dwie zamontowano przy drodze po-
wiatowej Tarnów - Ryglice. Zakup, który pozwoli w lep-
szych warunkach oczekiwać na autobusy i busy kosz-
tował ponad 30 tysięcy złotych. 

Wiaty przystankowe

Czytelna organizacja ruchu
Pod koniec 2016 roku na terenie gminy Skrzyszów zo-
stała zmieniona organizacja ruchu drogowego. Do-
tychczasowe oznakowanie nie było do końca kom-
pletne. Za kwotę ponad sto tysięcy zł wyspecjalizowa-
na firma zamontowała ponad sześćset tablic i znaków 
drogowych, dostosowując je do obowiązującej na te-
renie gminy organizacji ruchu drogowego. Wprowa-
dzone zmiany mają na celu poprawę czytelności ozna-
kowania, a przede wszystkim podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Gmina 
oświetlona 
na nowo
Dla poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców, pod-
niesienia komfortu życia 
oraz estetyki, w każdym  
z sołectw gminy Skrzy-
szów zamontowano do-
datkowe oświetlenie.

Zielono 
wokół ośrodka
Wokół budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Po-
górskiej Woli pojawiły się zielone alejki. Dzięki nim 
wyraźnie poprawiła się estetyka centrum sołectwa.

W Łękawicy na odcinku 250 metrów za-
montowano 3 lampy, na kolejnym odcinku 
500 metrów 10 lamp.
 
W Ładnej na odcinku 734 metrów zamonto-
wano 12 lamp ledowych

W Szynwałdzie na odcinku 3412 metrów 
zamontowano 33 lampy.

W Pogórskiej Woli na odcinku 224 metrów 
zamontowano 3 lampy ledowe, na kolejnym 
odcinku 913 metrów 11 lamp ledowych.

W Skrzyszowie na odcinku 262 metrów za-
montowano 6 lamp ledowych.
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Wielofunkcyjna  
hala sportowa

INWESTYCJE

Kosztowała ponad trzy miliony zło-
tych i ma rozwijać talenty sportowe.  

W Łękawicy dzieci i młodzież korzysta-
ją z hali sportowej. Obiekt posiada bo-
isko umożliwiające grę w koszykówkę, 
siatkówkę, czy piłkę ręczną. Ponadto 
zaplecze sanitarne i dydaktyczne. In-
westycja została dofinansowana kwo-
tą blisko miliona złotych ze środków 
zewnętrznych. 

Na budynku Gminnego Centrum Kultury  
i Bibliotek w Skrzyszowie zamontowano pa-
nele fotowoltaiczne. Dzięki nim instytucja 
płaci ponad 30 procent mniej za energię 
elektryczną.
Panele pozwalają na uzyskanie energii  
z promieni słonecznych. Inwestycja kosz-
towała ponad 21 tysięcy złotych. Dota-
cję na ten cel w wysokości ponad 17 tysię-
cy złotych pozyskano z Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich. 

W słońcu 
topnieją rachunki

Alejką 
do urzędu
Alejki, studnia, miejsca do odpoczynku i kwia-
towe aranżacje – to wszystko znajduje się 
przed Urzędem Gminy Skrzyszów. Zmiana 
wystroju jest efektem zajęcia drugiego miej-
sca w konkursie „Ogólnopolskie upiększa-
nie z Garnierem”. Lokalizacja wskazana przez 
Urząd Gminy w Skrzyszowie w głosowaniu in-
ternetowym zdobyła 15 957 głosów. To zade-
cydowało, że do gminy trafiło 20 tysięcy zło-
tych. Pozostałą kwotę – 30 tysięcy przekazał 
skrzyszowski samorząd.  
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Pogórska Wola - Droga Pogórz

Pogórska Wola - Wodociąg Centrum

 

Ładna

Skrzyszów

 
Został ocieplony, zmodernizowa-
no instalację centralnego ogrzewa-
nia, położono nowy drenaż. Budy-
nek ma też nowy dach i rynny. Pra-
ce kosztowały 475 tys. złotych. Na 
ten cel gmina  otrzymała pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.
W remizie wyremontowano też ga-
raż. Inwestycja zyskała dofinanso-
wanie w wysokości 35 tysięcy zło-
tych z programu „Małopolskie  
Remizy 2015”. 

W 2016 roku zakończył się remont remizy 
OSP w Ładnej. 

Teraz jest wyposażona w bramy garażo-
we z napędem elektrycznym, wymalowana 
i zabezpieczona. Elewacja budynku została 
oczyszczona. Nowy wygląd zyskały pomiesz-
czenia. Inwestycja została dofinansowana  
z konkursu „Małopolskie Remizy 2016” kwo-
tą prawie 21 tysięcy złotych. 

Pogórska Wola  
Blisko trzy lata trwała rozbudowa remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórskiej 
Woli. W tym czasie wybudowano nowy bu-
dynek, który połączono z obecnym. Obiekt 
jest teraz wyposażony w dwa nowoczesne  
i spełniające wszelkie wymogi garaże. Znaj-
duje się tam też nowa sala z zapleczem ku-
chenno-sanitarnym. Prace kosztowały po-
nad 1,5 miliona zł. Dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich wy-
niosło ponad 450 tys. zł. Otwarcie remi-
zy połączone było z wręczeniem odznaczeń  
zasłużonym druhom.

OSP

W Skrzyszowie wykonano termomodernizację bu-
dynku wielofunkcyjnego i remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
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Zbiornik retencyjny Korzeń bardzo 
dobrze wywiązuje się ze swoich 
zadań. 

Dzięki jego pracy w Skrzyszowie unik-
nięto podtopień, które występowa-
ły podczas intensywnych opadów. To 
również zasługa odpowiedniego mo-
nitoringu prowadzonego przez Urząd 
Gminy i strażaków OSP Skrzyszów. 
Dzięki dobrej współpracy gminy Skrzy-
szów z Małopolskim Zarządem Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
wzrasta bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Żeby jeszcze lepiej chronić gmi-
nę Skrzyszów, ale także miasto Tar-
nów przed powodziami i podtopienia-
mi, liczymy na dalszą współpracę oraz 
kolejne inwestycje, m.in. budowę su-
chych polderów i regulację koryta  
Wątoku. 

Zbiornik zdaje 
egzamin 

INWESTYCJE

Zdrowie na medal

Mamy świadomość, iż zgłaszają-
cy się do nas pacjenci powierza-
ją nam swoje zdrowie i życie. Licz-
ne przejawy zaufania i sympatii 
pacjentów do GZOZ w Skrzyszo-
wie zobowiązują nas do doskona-
lenia kompetencji i potwierdze-
nia, iż jesteśmy godni okazanej 
lojalności. Na pierwszym miej-
scu stawiamy dobro pacjenta po-
przez profilaktykę i poprawę sta-
nu zdrowia.
W 2015 i 2016 roku odnowione 
zostały wszystkie wewnętrzne 
części budynków ośrodków zdro-
wia wchodzące w skład GZOZ  
w Skrzyszowie. Zakupiono rów-
nież meble oraz wagi osobowe, 
które usprawniają pracę leka-
rzom i pielęgniarkom. 
W 2016 roku zagospodarowa-
ny został teren wokół budynku 
ośrodka zdrowia w Pogórskiej 
Woli, obejmujący m.in. przebu-
dowę budynku ośrodka zdrowia, 
obiekty małej architektury (stojaki 
na rowery, ławki, kosze na śmieci, 
itp.) tereny utwardzone (miejsca 
postojowe, chodniki, alejki), zie-
leń urządzoną.Tego typu prace 
przyczyniły się do poprawy ogól-
nego wyglądu tego miejsca.

W 2016 roku zakupionych zostało 
pięć klimatyzatorów w celu ulep-
szenia komfortu świadczonych  
pacjentom usług, w tym dwa dla 
pracowni fizjoterapii.
Zakupiono również aparat RTG 
do radiowizjografii dla ośrodka 
zdrowia w Pogórskiej Woli. Rent-
gen wraz z radiowizjografią jest 
w dzisiejszych czasach niezbęd-
nym narzędziem w ręku lekarza 
stomatologa. Dzięki tym urządze-
niom lekarz ma szerokie możli-
wości diagnostyczne przy zacho-
waniu maksymalnego bezpie-
czeństwa dla pacjenta. Radiowi-
zjografia umożliwia zastosowanie 
minimalnych dawek promienio-
wania RTG przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiej jakości ob-
razów diagnostycznych wyświe-
tlanych bezpośrednio na monito-
rach komputera.
W ubiegłym roku zaktualizowany 
został również system telekomu-
nikacyjny w GZOZ w Skrzyszowie. 
Główną korzyścią jest globalizacja 
usług operatorskich poprzez wy-
korzystanie cyfrowego łącza zain-
stalowanego w siedzibie głównej 
(OZ w Skrzyszowie).

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie świadczy 
usługi medyczne przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych 
standardów.
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Pogórska Wola - Droga Pogórz

Pogórska Wola - Droga Pogórz

Demontaż
azbestu
W marcu bieżącego roku zakoń-
czy się trwający od 2012 roku pro-
gram pod nazwą „Demontaż i bez-
pieczne składowanie wyrobów za-
wierających azbest z obszaru wo-
jewództwa małopolskiego”. 

W ramach tego projektu w roku 
2015 z  terenu gminy Skrzyszów 
zdemontowano 13,5 Mg pokryć 
dachowych budynków oraz usu-
nięto 26,5 Mg gruzu zawierające-
go azbest, natomiast w roku 2016 
zdemontowano 55 Mg pokryć da-
chowych budynków oraz usunię-
to 97,5 Mg gruzu zawierającego 
azbest.

Maszyny do prac drogowych

Urząd Gminy w Skrzyszowie zaku-
pił koparkę Liebherr A312. Wypo-
sażona jest w silnik o mocy 75 kW. 
Posiada napęd na obie osie. Łyżka 
koparki ma szerokość od 40 do 60 
centymetrów. Pojazd dodatkowo 
wyposażony jest w łyżkę skarpo-
wą regulowaną hydraulicznie. Ko-
parka kosztowała ponad 100 tysię-

cy złotych. Dzięki niej powiększą się 
możliwości gminy Skrzyszów w za-
kresie utrzymania, napraw, budo-
wy dróg, a także innych prac na te-
renach gminnych zgodnie z oczeki-
waniami mieszkańców. 
Zakupiono również walec drogowy 
Stavostroj. Będzie służył do utwar-
dzania nawierzchni żwirowych 

dróg gminnych, poboczy gminnych 
dróg asfaltowych, utwardzania pla-
ców, parkingów oraz terenów zielo-
nych na terenie gminy.
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W ostatnich dwóch latach w szkołach i przedszkolach na terenie gmi-
ny Skrzyszów konsekwentnie prowadzono remonty i inwestycje.
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Skargi  
w Skrzyszowie

Szkoły i przedszkola 
zmieniają wygląd 

Zespół Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum  nr 1 w Skrzyszowie

INWESTYCJE

we wszystkich szkolnych sto-
likach wymieniono blaty,  
a cała operacja pozwoliła ob-
niżyć ewentualne koszty za-
kupu nowych ławek o 70%

wymieniono wszystkie fron-
ty w segmentach meblowych  
w klasach 1-3 SP, dzięki temu 
klasy są bardziej kolorowe  
i przyjazne uczniom; wyko-
rzystano dotychczasowe kon-
strukcje segmentów meblo-
wych i przykręcono nowe 
drzwiczki 

zgodnie z zaleceniami Pań-
stwowej Straży Pożarnej do-
stosowując warunki bezpie-

czeństwa do aktualnych prze-
pisów ppoż. zamontowano 
dodatkowe dwoje drzwi ewa-
kuacyjnych bezpośrednio  
z hali sportowej na zewnątrz 
oraz zamontowano 6 sztuk 
drzwi spełniających wymogi 
niepalności oddzielając stre-
fy pożarowe między szkołą,  
a halą sportową

wyposażono kolejne sale lek-
cyjne w zestawy komputerów 
i rzutników multimedialnych

odremontowano pokój na-
uczycielski, świetlicę i część 
toalet. Pomalowano część 
drzwi do sal lekcyjnych

W ramach remontu:
w sali komputerowej wymieniono poszycie podłogowe  
z gumolitowego na płytki oraz wymalowano salę
wykonano kącik patrona szkoły
wymieniono zamki i klamki we wszystkich drzwiach  
w budynku szkoły 
wymalowano drzwi w budynku szkoły
W ramach inwestycji:
w sali komputerowej wymieniono komputery na nowe 
wykonano monitoring w budynku i na obiektach szkolnych
zainstalowano stałe kosze na śmieci na obiektach szkolnych
zakupiono gazony i ukwiecono obiekt szkolny
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Zespół Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1  
i Gimnazjum w Szynwałdzie 

W ramach remontu:
uszczelniono pokrycie dachowe sali 
gimnastycznej

wycyklinowano parkiet w pokoju na-
uczycielskim i sali komputerowej 
gimnazjum

wykonano renowację placu zabaw 
przy szkole

zamontowano żaluzje na oknach  
w sali gimnastycznej

wymalowano skrzydła na I piętrze  
i klatkę schodową z parteru na I piętro

wyremontowano kocioł gazowy

zrobiono zabudowę wieszaków  
w boksach szatni szkolnej

wymieniono oświetlenie w sali kom-
puterowej szkoły podstawowej

nowy wygląd zyskało ogrodzenie i ba-
rierki; prace wykonali więźniowie oraz 
bezrobotni, dzięki czemu zaoszczędzo-
ne środki przeznaczono na inne cele

wykonano zadaszenie nad wejściem 
głównym do szkoły

położono nawierzchnię asfaltową na 
parkingu obok budynku

Przedszkole Publiczne 
 w Łękawicy

Przedszkole Publiczne  
w Skrzyszowie

odnowiony został plac zabaw NIVEA

pomalowane zostały wszystkie sale,  
w który odbywają się zajęcia, a także 
korytarz wraz z szatnią dla dzieci

wycyklinowano i pomalowano wszyst-
kie parkiety; prace te wykonano przy 
współudziale bezrobotnych i więźniów

we wszystkich salach, a także w szatni 
zmienione zostały meble

przedszkole zdobyło tablicę multime-
dialną podczas akcji „Ciepło z klasą” 
przeprowadzonej przez firmę Galmet

pomalowano salę zajęć i szatnię

zakupiono całkowite wyposażenie 
sali

do kuchni zakupiono nowy piec 
konwekcyjny

w roku szkolnym 2016/2017 uru-
chomiony został dodatkowy odział 
przedszkolny dla dzieci 4-5 letnich
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Po trwającej ponad trzy lata procedurze jego sporzą-
dzenia, w  trakcie której projekt poddany został trzy-
krotnym konsultacjom społecznym, nowy plan uzy-
skał ostateczną akceptację wojewody małopolskiego 
i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. Wyznaczono w nim mię-
dzy innymi dwa nowe kompleksy terenów, na których 
może powstać strefa aktywności gospodarczej oraz 

dwa inne z przeznaczeniem pod inwestycje związa-
ne z  pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.   

Ponadto w nowym planie wyznaczono kilkaset hekta-
rów nowych terenów z przeznaczeniem pod zabudo-
wę mieszkaniową oraz usługową i produkcyjną, zacho-
wując jednocześnie dotychczasowe przeznaczenie te-
renów budowlanych z poprzedniego planu. 

Nowy plan miejscowy Gminy

BIZNES

Urząd Gminy Skrzyszów dbając o potrzeby mieszkańców oraz 
przedsiębiorców uruchomił System Informacji Przestrzennej. 

Na stronie internetowej (www.sip.skrzyszow.pl) można znaleźć 
informacje na temat firm działających na terenie gminy. Usługa ta 
pozwala każdej osobie na umieszczanie informacji oraz wyszukiwaniu 
ich w zależności od rodzaju działalności. Wyniki wyświetlane są na tle 
mapy gminy i zawierają oprócz lokalizacji kluczowe informacje, tj.: adres, 
numer telefonu, opis, godziny otwarcia, itd. SIP został uruchomiony  
z myślą o zaspokajaniu potrzeb ludności oraz ma strategiczne znaczenie 
dla regionu.
Przypominamy, że obecne uwarunkowania prawne powodują, iż prezen-
towane w ramach portalu dane mają jedynie charakter poglądowy i nie 
mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych. 
Zachęcamy do korzystania z SIPu: www.sip.skrzyszow.pl. 

Osiem gmin i Miasto Tarnów 
podpisało umowę na poprawie-
nie atrakcyjności inwestycyjnej 
dla aglomeracji tarnowskiej.
Głównymi celami projektu są: 
przygotowanie wspólnej i jedno-
litej oferty inwestycyjnej, działa-
nia na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości, wspieranie inicjatyw 
gospodarczych, promocji gospo-
darczej oraz pozyskiwania środ-
ków europejskich. Dzięki temu 
porozumieniu przedsiębiorcy 
będą mogli sprawnie wybrać te-
ren pod inwestycje. Porozumie-
nie podpisał prezydent Tarno-
wa, burmistrzowie Ryglic, Radło-
wa, Żabna i Wojnicza oraz wójto-
wie Wierzchosławic, Skrzyszowa  
i Gminy Tarnów.

System Informacji 
Przestrzennej

Atrakcyjna aglomeracja tarnowska 

21 lipca 2016 roku na sesji Rady Gminy, uchwalony został nowy miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego. 
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OSP

OSP w Pogórskiej Woli 
włączona do KSRG

Wielozadaniowy 
samochód  
dla OSP ŁadnaJednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórskiej 

Woli znajdująca się przy drodze krajowej DK 94, zosta-
ła włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Dzięki temu otrzymywać będzie dotację z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, a dla druhów przygo-
towane zostaną dodatkowe szkolenia. 
Wcześniej do KSRG zostały włączone jednostki ze Skrzy-
szowa i Szynwałdu. Strażacy z Pogórskiej Woli, w związku 
z nowymi zadaniami, starają się o zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego.

Poświęcony został nowy samochód Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ładnej. OSP Ładna pozyskała 
samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midliner. 
W skład wyposażenia wchodzi: 
agregat prądotwórczy, przecinarka do stali i be-
tonu, motopompa, piła spalinowa, szelki bezpie-
czeństwa, linka strażacka, pachołki ostrzegawcze  
i lampy błyskowe, armatura wodna i piano-
wa, drabina strażacka, sprzęt burzący, podręcz-
ny sprzęt gaśniczy, pompa elektryczna, środ-
ki do neutralizacji plam ropopochodnych, ubra-
nie ochronne przeciw owadom błonkoskrzydłym, 
radiostacja nasobna, latarka strażacka, deska ra-
towniczo-ortopedyczna, torba ratownicza, szyny 
ratownicze. 

Citroen Berlingo  
dla OSP Skrzyszów
Strażacy z OSP Skrzyszów mają ko-
lejny samochód. Trafił do nich dzie-
sięcioletni Citroen Berlingo. Jed-
nostce nieodpłatnie przekazał go 
Okręgowy Inspektorat Służby Wię-
ziennej w Katowicach. Głównym 
zadaniem samochodu będzie ho-
lowanie łodzi wykorzystywanej do 
pracy na zbiorniku Skrzyszów. Auto 
ma również pomagać przy prze-
wozie sprzętu. Citroen Berlingo to 
trzecie auto na wyposażeniu OSP 
Skrzyszów. W ich garażu gotowe do 
każdej akcji są IVECO i MAN.

Zdarzenia w latach 2015-2016:
2015 r. 
Pożary - 58 
Miejscowe zagrożenia - 125 
Alarm fałszywy - 4 
Wyjazdy gospodarcze - 103 
Ćwiczenia - 3

2016 r.
Pożary - 28 
Miejscowe zagrożenia - 65 
Alarm fałszywy - 3 
Wyjazdy gospodarcze - 57 
Ćwiczenia - 9

Stan wyszkolenia:
157 członków OSP  
po kursie strażaka

21 operatorów sprzętu
11 dowódców OSP
8 naczelników OSP
20 ratowników medycznych
6 pilarzy
13 z zakresu kierowania  
ruchem drogowym
1 po kursach innych PSP
1 płetwonurek

Liczby:
Liczba ludności gminy - 14 150
Liczba jednostek OSP - 5
Liczba strażaków czynnych  
w OSP - 185
Ilość strażaków na 1000 
mieszkańców - 13

Czy wiesz, że…
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Wójt został doceniony za pracę na rzecz gminy Skrzyszów. Patronami 
konkursu byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Związek Gmin 
Wiejskich. 
Wyróżnieni wójtowie według kapituły konkursowej mieli znaczące osią-
gnięcia w następujących dziedzinach: remonty, budowy w zakresie in-
frastruktury drogowej, obiektów sportowych, obiektów użyteczno-
ści publicznej, placówek oświatowych i wychowawczych, infrastruktury  
w ochronie środowiska, projekty aktywizacji młodzieży i dzieci, projekty 
realizowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania, realizację fundu-
szu sołeckiego, współpracę z organizacjami społecznymi i zrealizowane 
projekty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, organi-
zowanych wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz inne osiągnięcia do-
tyczące jakości życia w gminie.

W najlepszej 
dziesiątce
kraju

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie 
za długoletnią 
pracę

Kapelusz 
dla wójta

5 grudnia 2016 roku w bibliote-
ce w Szynwałdzie odbyła się uro-
czystość uhonorowania odzna-
czeniem państwowym zasłużo-
nego pracownika Urzędu Gminy 
Skrzyszów pani Janiny Łabno. 

Uroczystego wręczenia Złote-
go Medalu za Długoletnią Służbę  
w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej dokonał Jó-
zef Gawron, wicewojewoda Mało-
polski. Medal został przyznany za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej.

Szósty raz wójt gminy Skrzyszów 
otrzymał kapelusz Witosowy  
w plebiscycie Gazety Krakowskiej. 
To wyróżnienie dla najlepszych 
wójtów Małopolski. O tym zdecy-
dowali mieszkańcy gminy.

Wójt gminy Skrzyszów Mar-
cin Kiwior znalazł się wśród 
dziesięciu najlepszych wójtów  
w Polsce. To wielkie wyróżnienie  
w konkursie „Wójt Roku 2015” 
organizowanym przez Program  
1 Telewizji Polskiej. 
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Medal MEN 

Wójt gminy Skrzyszów otrzymał Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. Minister Edukacji przyzna-
jąc go wyraziła uznanie dla osób wspierających 
oświatę oraz podnoszących poziom kształcenia  
i wychowania polskiej młodzieży. 

Szczególne uznanie znalazły działania inspirują-
ce do pomocy osobom potrzebującym, organizacja  
i wspieranie akcji charytatywnych oraz imprez  
o charakterze kulturalnym i rekreacyjno-sporto-
wych angażujących mieszkańców gminy. Nieprzy-
padkowo gmina zdobyła tytuł „Edukacyjnej Gminy” 
w małopolskim konkursie.

Tytuł Mecenasa 
Bilansu Kariery  
dla wójta gminy
Wzorem lat ubiegłych także w bieżącym roku 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił 
plebiscyt na Edukacyjną Gminę Małopolski. 

Celem plebiscytu jest pokazanie, że wystarczy pa-
sja i zaangażowanie, aby uczenie się było ciekawe 
i nieszablonowe. Cieszy fakt, że spośród licznej re-
prezentacji gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz 
miast do 25.000 mieszkańców Kapituła Plebiscytu 
uznała za najlepsze jedynie 11 gmin, w tym także 
Skrzyszów.
W tym roku o tytuły rywalizowali także wójtowie, 
burmistrzowie oraz sołtysi. Tytuł Mecenasa Bilansu 
Kariery przyznano wójtowi naszej gminy Marcino-
wi Kiwiorowi. Podejmując decyzję o przyznaniu tak 
zaszczytnego tytułu, Kapituła uwzględniła, że gmi-
na podejmuje szereg działań wspierających rozwój 
kompetencji kwalifikacji zawodowych mieszkań-
ców. Zachęca ich do aktywnej działalności na rynku 
pracy, młodzież do podejmowania przemyślanych 
decyzji edukacyjno-zawodowych. Tworzy warunki 
do podnoszenia kwalifikacji pracowników kierując 
na szkolenia (pozyskuje dodatkowe środki, tworzy 
staże i organizuje praktyki zawodowe). Umożliwia 
mieszkańcom dostęp do źródeł rzetelnej i bieżącej 
informacji na temat rynku pracy, instytucji i organi-
zacji wspierających rozwój edukacyjny i zawodowy. 
Współpracuje z instytucjami wspierającymi eduka-
cję i działalność doradztwa zawodowego, wspiera 
działalność szkół w zakresie optymalnego rozwo-
ju edukacyjnego młodzieży i nagradza osiągnięcia 
edukacyjne.
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WYRÓŻNIENIA

Sołtys z Ładnej 
i wieniec nagrodzeni
Dożynki powiatowe w 2016 roku, któ-
re odbyły się w Wojniczu, okazały się uda-
ne dla twórców wieńca z sołectwa Ładna.  

Zajął on pierwsze miejsce w kategorii wieńca współ-
czesnego (symbolika religijna) i otrzymał nagrodę  
w wysokości 400 złotych. Podczas dożynek rozstrzy-
gnięto również konkurs na najlepszego sołtysa.
Stanisław Barnaś z Ładnej został jednym z najlep-
szych sołtysów w powiecie tarnowskim. W konkur-
sie zorganizowanym przez tarnowskie starostwo 
powiatowe doceniono jego pracę na rzecz społecz-
ności lokalnej, zrealizowane dzięki jego zaangażo-
waniu inwestycje, współpracę z mieszkańcami i sa-
morządem gminnym czy pracę na rzecz inicjatyw 
lokalnych, kultury i promocji sołectwa.

Gmina certyfikowana
Gmina Skrzyszów ponownie otrzymała Certyfikat Euro-
pejskiego Rejestru Renomowanych. Program wspiera 
podmioty stosujące w swojej działalności zasady etyki. 
Certyfikat to nie tylko prestiż, ale i pomoc przy działal-
ności promocyjnej. Pozwala m.in. na uzyskanie dodat-
kowych punktów przy ocenie wniosków o dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych. 
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Wszystkie szkoły podstawowe z gminy 
Skrzyszów zostały wyróżnione w Ogólno-
polskim Programie Wiarygodna Szkoła.

Placówki doceniono ze względu na wysokie 
standardy edukacyjne, zapewnianie dzie-
ciom bezpieczeństwa w szkole i wysoki wy-
niki sprawdzianu szóstoklasistów.
Program Wiarygodna Szkoła wyróżnia naj-
lepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki 
właściwemu poziomowi nauczania osiągają 
bardzo dobre wyniki w nauce. 

Certyfikat 
Wiarygodna
Szkoła

III miejsce dla budynku 
Biblioteki w Szynwałdzie

Civis et Patria

Budynek biblioteki w Szynwałdzie zajął trzecie miejsce w 
konkursie Bryła Roku 2014 zorganizowanym przez spe-
cjalistyczny portal architektoniczny Bryla.pl! 

Budowla była nominowana w kategorii „Najlepszy Polski Bu-
dynek dla Ludzi”. Spodobała się ludziom z całej Polski. Otrzy-
mała 2710 głosów. W zestawieniu pierwsze miejsce zajęła 
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Otrzy-
mała 4307 głosów. Drugie miejsce przypadło dworcowi PKP 
w Rumi. Za każdy głos oddany na budowlę w Szynwałdzie 
serdecznie dziękujemy.

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie otrzymało certy-
fikat „CIVIS ET PATRIA” – dla przedszkola promującego 
tradycję narodową. 
To efekt realizacji projektu edukacyjnego „Małopolska – 
moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”. W jego ramach 
nauczyciele opracowali projekt „Skrzyszów, moje miejsce 
na ziemi”. Dzieci uczestnicząc w projekcie zdobywały wiado-
mości o zwyczajach własnego regionu, historii gminy, miej-
scach pamięci narodowej i architektury sakralnej. Przedsta-
wiły też charakterystyczne dla regionu inscenizacje z zasto-
sowaniem ozdób regionalnych.

Podczas XVII edycji Festiwalu Integracyj-
nego w Zbylitowskiej Górze w Powiato-
wym Konkursie Plastycznym „Najpięk-
niejsze miejsca powiatu tarnowskiego” 
uczennica klasy IV SP w Ładnej Weroni-
ka Pęcak zajęła I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych, a uczennica klasy VI tej 
samej szkoły Wiktoria Hanusiak zdobyła 
wyróżnienie.

Powiatowy
Konkurs
Plastyczny
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Edukacja w liczbach

EDUKACJA

Środki pozyskane na projekty  
w szkołach

W 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Boha-
terów Westerplatte w Łękawicy na projekt 
Darowizna mBank.pl – program „mPOTĘ-
GA” – „Festiwal nauki – inspiracje matema-
tyczne” – dofinansowanie 2350 zł. 
Po zwycięstwie w głosowaniu internautów 
w   kategorii dla projektów wspierających 
edukację dzieci w klasach 4-6 szkół pod-
stawowych przyznano dodatkowe środki 
5000 zł. 

Działania w szkołach

W 2015 r. uruchomienie innowacji peda-
gogicznych w klasach czwartych szkół pod-
stawowych oraz klasach pierwszych gim-
nazjum po 2 godziny tygodniowo.
W 2016 r. przyznano po 1 godzinie innowa-
cji w klasach czwartych i piątych szkół pod-
stawowych oraz pierwszych i drugich gim-
nazjum. 
W ramach innowacji realizowane są zaję-
cia z języka angielskiego, z przedmiotów 
matematyczno-informatycznych, humani-
stycznych i przyrodniczych.
Dodatkowe zajęcia z matematyki po jednej 
godzinie tygodniowo przyznano uczniom 
klas szóstych przed sprawdzianem szósto-
klasisty oraz uczniom klas trzecich gimna-
zjum przed egzaminem gimnazjalnym.

Działania w przedszkolach

We wszystkich przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych dzieci mogą korzystać z dodatkowych 
bezpłatnych zajęć z rytmiki, natomiast dzie-
ci 4-letnie mogą korzystać z dodatkowych 
bezpłatnych zajęć z języka angielskiego.

W Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie 
chętne dzieci 5 i 6-letnie mogą korzystać  
z bezpłatnych zajęć nauki gry w szachy.
Od listopada 2016 r. dzieci mogą przeby-
wać w przedszkolu godzinę dłużej do 17.00.

Czy wiesz, że…
W ramach Lokalnego Programu Wspie-
rania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Mło-
dzieży wójt przyznał stypendia:

w 2015 r. 149 uczniom na kwotę 33 840 zł
w 2016 r. 164 uczniom na kwotę 41 270 zł
  
Z tego samego Programu na wycieczki do 
Warszawy pojechało:
w 2015 r. 38 dzieci
w 2016 r. 35 dzieci

W półkoloniach finansowanych z budże-
tów szkół oraz budżetu gminy wzięło 
udział:
W 2015 r. 365 dzieci – 31 100 zł
W 2016 r. 430 dzieci – 55 600 zł 

W ramach wyprawki szkolnej w latach 2015-
2016 dofinansowano zakup podręczników

45 uczniom – 10 557 zł 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015-
2016 – średnia ze wszystkich gimnazjów w gminie w pro-
centach w porównaniu do wyników w powiecie tarnowskim

Wyniki sprawdzianu w klasach VI w roku szkolnym 2015-
2016 – średnia ze wszystkich SP w gminie w procentach  
w porównaniu do wyników w  powiecie tarnowskim

Język polski   68,6 68,9
Historia i wiedza o społeczeństwie 60,1 57,3
Matematyka   51,3 49,0
Przedmioty przyrodnicze  51,9 52,4
Język angielski podstawowy  58,9 59,3
Język angielski poszerzony  38,9 37,6
Język niemiecki podstawowy  55,0 53,6

Język polski   71,2 70,6
Matematyka   57,5 54,8
Języka angielski   68,0 68,5
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Wydatki na pomoce naukowe 
w szkołach wyniosły

pomoce naukowe, dydaktyczne do zajęć 
przedmiotowych i logopedycznych, książ-
ki, prenumeraty czasopism w 2015 r. 187 
tys. zł. / w 2016 r. 168 tys. zł. w tym do-
tacja na zakup podręczników i materia-
łów ćwiczeniowych w 2015 r. 88 639 zł. /  
w 2016 r. 100 500 zł. 

projektory multimedialne, tablice inte-
raktywne, sprzęt elektroniczny, kom-
putery, szafę na laptopy, pomoce  
i sprzęt sportowy na WF, stół świetlico-
wy, projektor i ekran, notebook, stoły do 
gry w piłkarzyki, telewizor w 2015 r. 52 
tys. zł. / w 2016 r. 27 tys. zł. 

Wydatki na pomoce naukowe  
w przedszkolach

na pomoce naukowe, dydaktyczne, książ-
ki, prenumeraty czasopism, puzzle, kloc-
ki, zabawki, gry, układanki edukacyjne, 
zestawy gier do zajęć logopedycznych, 
artykuły papiernicze wykorzystywane do 
pracy dydaktycznej z dziećmi w 2015 r.  
30 tys. zł / w 2016 r. ponad 31 tys. zł. 
na radiomagnetofon, projektor, radio-
odtwarzacze CD, instrument klawiszowy  
w 2015 r. 2,2 tys. zł / w 2016 r. 3,7 tys. zł. 

Wydatki na ksera i wyposaże-
nie elektroniczne w szkołach  
i przedszkolach
w 2015 r. 25 tys. zł.
w 2016 r. ponad 13 tys. zł. 
 

Na remonty wydano
w szkołach w 2015 r. 33,8 tys. zł. /  
w 2016 r. 57,6 tys. zł.
w przedszkolach w 2015 r. 16,5 tys. zł. /  
w 2016 r. 12,5 tys. zł. 

Wydatki na wyposażenie i po-
moce naukowe do świetlic 
szkolnych

w 2015 r. 12,3 tys. zł.
w 2016 r. 18,8 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w szko-
łach i przedszkolach

w 2015 r. rozbudowa monitoringu,  
parking przed budynkiem sali gimna-
stycznej 34 tys. zł.
w 2016 r. zakup automatu vendingowe-
go + wrzutnik monet, zakup traktorka do 
koszenia trawy, instalacja systemu tele-
wizji dozorowej, zakup pieca konwekcyj-
no-parowego z wyposażeniem, zakup 
traktora wraz z pługiem do odśnieża-
nia i łańcuchami śnieżnymi, zakup sza-
fy chłodniczej grawitacyjnej 56,4 tys. zł.

Dzieci korzystające z zajęć 
specjalistycznych w latach 
2014-2015 / 2015-2016:

rewalidacyjnych: 11 / 13
dydaktyczno-wyrównawczych: 134 / 98
korekcyjno-kompensacyjnych: 174 / 220
logopedycznych: 404 / 415
socjoterapeutycznych: 8 / 6

Liczba dzieci objętych naucza-
niem indywidualnym

2014-2015: 8
2015-2016: 6

Liczba dzieci korzystających  
z zajęć świetlicowych

2014-2015: 280
2015-2016: 310
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EDUKACJA

Szkoła 
Podstawowa 
w Łękawicy
Dużym wydarzeniem w życiu 
szkoły było otwarcie hali gim-
nastycznej 16 września 2015 
roku.

W roku szkolnym 2015/16 
uczniowie zajęli 9 miejsce na 99 
szkół powiatu tarnowskiego w 
zawodach sportowych „Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
nożnej 7-ki piłkarskie”.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Łękawicy i partnerskiej 
Szkoły Podstawowej w Ładnej 
wzięli udział w projekcie „Fe-
stiwal nauki - inspiracje mate-
matyczne” dofinansowanym 
przez Fundację mBanku. Pro-
jekt realizowany był od wrze-
śnia do grudnia 2016 roku. 

Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Skrzyszowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra 
Skargi w Skrzyszowie rozwija się w różnych 
dziedzinach, a uczniowie osiągają bardzo 
dobre wyniki.

Oto niektóre z nich:

I miejsce w VIII Gminnym Konkursie Języka 
Angielskiego
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie  
Poezji Elżbiety Stepskiej-Kot
II miejsce w Gminnym Konkursie „Mam  
Talent”
I miejsce w Konkursie „Skrzyszów ma talent”
I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stoło-
wego – gra indywidualna i gra deblowa

Podejmowane przedsięwzięcia, 
inicjatywy i akcje zaowocowały 
m.in.:

osiągnięciami uczniów w konkur-
sach na szczeblu ogólnopolskim  
i wojewódzkim

organizacją konkursów pod pa-
tronatem wójta Marcina Kiwio-
ra (Konkurs Ortograficzny „O Pió-
ro Wójta Gminy Skrzyszów”, Kon-
kurs Języka Angielskiego i Kon-
kurs Chemiczny „Z chemią na ty”)

promowaniem  zdrowego stylu ży-
cia poprzez realizację  projektów 
edukacyjnych, ekologicznych i spor-
towych (Olimpiada Malucha)

wspieraniem samorządności – po-
wołaniem Młodzieżowej Rady Gmi-
ny i włączeniem się w propono-
wane  przez młodzież inicjatywy  

(Piknik, Kino plenerowe, Dzień bez 
telefonu) 

wychodzeniem naprzeciw potrze-
bom współczesnej młodzieży po-
przez utworzenie mobilnej pra-
cowni multimedialnej

udziałem w proponowanych 
przez UG akcjach, konkursach  
i festynach („Odblaskowa Szkoła”, 
Festyn Bezpieczeństwa, konkur-
sy poświęcone profilaktyce, akcje 
prozdrowotne)

organizacją gminnych i szkolnych 
uroczystości patriotycznych 

organizacją i przygotowaniem dla 
lokalnego i szkolnego środowi-
ska uroczystości Jubileuszu 30-le-
cia budynku szkoły w Szynwałdzie  
w czerwcu 2016 r.

Zespół Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Szynwałdzie

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie na 
przestrzeni dwóch ostatnich lat zrealizowano szereg działań umoż-
liwiających uczniom wszechstronny rozwój.
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Szkoła 
Podstawowa 
w Pogórskiej Woli
Szkoła Podstawowa w Pogórskiej Woli 
została laureatem Ogólnopolskiego 
Programu „Wiarygodna Szkoła”. 

Uczniowie klas VI uzyskali bardzo wyso-
ki wynik sprawdzianu szóstoklasisty ze 
wszystkich przedmiotów objętych egzami-
nem, tj. języka polskiego, matematyki i ję-
zyka angielskiego, a z matematyki zdobyli  
jedną z najwyższych średnich w skali kraju.

Uczniowie odnosili sukcesy w konkur-
sach przedmiotowych. W konkursie orga-
nizowanym przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty, Agnieszka Partyka zdobyła tytuł 
finalisty z języka polskiego. W X Międzypo-
wiatowym Konkursie Geograficznym To-
masz Kwiek zajął I miejsce, a Wiktoria So-
prych III. W X Powiatowym Konkursie Hi-
storycznym Od Oleandrów do Łowczówka, 
drużyna w składzie: Beata Michoń, Tomasz 
Kwiek i Jakub Kiwior zajęła III miejsce.

W maju 2016 r. zorganizowany został Fe-
styn Rodzinny, podczas którego licytowa-
no przedmioty na pomoc dla dwójki miesz-
kańców Pogórskiej Woli. Akcja spotkała się 
z dużym wsparciem ze strony lokalnej spo-
łeczności.  

Sukcesem było zajęcie I miejsca przez 
szkolny chór „Moderato” w Rejonowym 
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Pleśnej. 
Uczniowie również odnosili wiele sukce-
sów w konkursach recytatorskich, języko-
wych oraz zawodach sportowych na szcze-
blu gminy i powiatu w piłce siatkowej, teni-
sie stołowym i szachach.

Szkoła Podstawowa  
w Ładnej
Rok 2015/2016 był dla Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej rokiem 
obfitującym w sukcesy na wielu płaszczyznach. 
 
Uczniowie klasy VI na sprawdzianie szóstoklasisty 
uzyskali bardzo wysoką średnią – wyższą od śred-
niej gminy, powiatu i województwa. Wśród tych 
uczniów była laureatka Małopolskiego Konkursu 
Humanistycznego, zdobywczyni 3 miejsca w tym-
że konkursie, Wiktoria Januszek. 

Dopełnieniem tych sukcesów było otrzymanie 
Certyfikatu potwierdzającego najwyższą jakość 
usług edukacyjnych - Zadowolony Konsument. 
Wyróżnienie przyznano na wniosek uczniów  
i rodziców.
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Przedszkole  
w Pogórskiej Woli

Przedszkole  
w Szynwałdzie

W przedszkolu co miesiąc gościli akto-
rzy teatrów objazdowych. 

Prezentowane przedstawienia przedszkol-
ne miały charakter bajkowy: ,,Jesienny bal  
u księżniczki Anabelki”, Pasowanie na 
przedszkolaka, ,,Biedroneczki są w kro-
peczki” czy ,,Bal karnawałowy u Kopciusz-
ka”. Wyjazdy przedszkolaków do kina Ma-
rzenie na spektakle przedstawiające ,,Pol-
skie Baśnie”, to też niezapomniane chwi-
le z bohaterami Złotej Kaczki i Szewczyka 
Dratewki. Jednak prawdziwego spotkania 
z bajką dostarczyła wycieczka do Pacano-
wa do Europejskiego Centrum Bajek i kra-
iny  Koziołka Matołka. Świetnej zabawy w 
Dzień Dziecka dostarczyli również Rodzice 
dzieci przedstawiając teatrzyk pt. ,,Rzep-
ka”. Duże zainteresowanie i ciekawy pro-
jekt bajkowych bohaterów, dzieci pokaza-
ły w gminnym konkursie plastycznym dla 
przedszkolaków pt. ,,Moja ulubiona po-
stać z bajki” uzyskując I i III miejsce. 

Mini ogród sensoryczny pojawił się w przedszkolu w Szyn-
wałdzie. To pierwszy taki obiekt w powiecie tarnowskim. 
Przeznaczono jest dla dzieci, które dzięki niemu mogą od-
krywać przyrodę z wykorzystaniem zmysłów wzroku, słu-
chu, powonienia i dotyku. Na realizację projektu pozyska-
no cztery tysiące złotych w ramach II edycji konkursu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację 
Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Za-
chodnim WBK S.A.

Przedszkole jest organizatorem konkur-
sów: Gminny Festiwal Piosenki Przedszkol-
nej, Gminny Konkurs Plastyczny. Kilkakrot-
nie przedszkole otrzymało tytuł finalisty  
w Projekcie organizowanym przez Kurato-
rium Oświaty „Czysta Małopolska”. Przed-
szkole realizuje zarejestrowane przez Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie Innowacje 
Pedagogiczne: „Skrzyszów, moja mała Oj-
czyzna” oraz „Skrzyszowski przedszkolak - 
przyjacielem natury”. Przedszkole realizuje 
akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.Przedszkole Publiczne 

w Skrzyszowie
Przedszkole otrzymało od Kuratora Oświaty Certy-
fikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Pro-
mujących Zdrowie za realizację działań prozdrowot-
nych skierowanych do dzieci, rodziców i środowiska 
lokalnego.
Przez dwa lata przedszkole prowadziło działania w ra-
mach polsko-szwajcarskiego Projektu KIK/34 „Eduka-
cja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej w przedszkolach, szkołach...”. W uznaniu 
dokonań przedszkole otrzymało Certyfikat „Przedszkole 
Przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”.
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Pomoc na rzecz  
rodziny z dziećmi

Program 500 + skorzystało 
1 750 dzieci na kwotę 7 868182 zł.
Świadczenia rodzinne wraz  
z dodatkami - skorzystało 
1 155 dzieci na kwotę  
4 332 058 zł.
Świadczenie rodzicielskie dla 
niepracujących rodziców - 
36 rodzin na kwotę 322 853 zł.
Świadczenie opiekuńcze 
dla rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi - 
36 dzieci niepełnosprawnych 
na kwotę 1 220 622 zł.
Zasiłki pielęgnacyjne dla 
chorych dzieci - 65 dzieci na 
kwotę 230 265 zł.
Fundusz alimentacyjny dla 
samotnych rodziców.
Karta Dużej Rodziny - dla 
rodzin 3+ wydano 681 kart.
Program Pierwszy Dzwonek 
dla rodzin wielodzietnych 3+ - 
pomocą objęto 178 dzieci.
Kolonie letnie i Zielone 
Szkoły - korzysta ok. 50 dzieci 
rocznie.
Spotkania Mikołajkowe 
dla dzieci - 50 dzieci.
Pomoc żywnościowa PEAD - 
300 osób.
Rozprowadzono 120 ton jabłek 
dla mieszkańców.
Program Asystent Rodziny - 
praca z rodzinami z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi 
-  12 rodzin.
Przemoc w rodzinie - praca 
z rodzinami dotkniętymi prze-
mocą domową.
Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego dla dzieci z rodzin 

problemowych - rocznie 
korzysta 40 dzieci.
Pomoc prawna  
i psychologiczna  - rocznie 
korzysta ok 100 osób.
Praca socjalna - 250 rodzin 
rocznie.
Współpraca z kuratorami 
sądowymi, sądem rodzinnym, 
szkołami, przedszkolami, 
policją, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych.
Pomoc rodzinom 
z problemem alkoholowym.
Realizacja Programu 
dożywiania w szkołach - 
korzysta średnio 240 dzieci 
rocznie.

Pomoc bezrobotnym

Organizowanie prac społecznie 
użytecznych - 50 osób rocznie.
Realizacja Programu 
Aktywności i Integracji.
Współpraca z Centrum 
Integracji Społecznej 
w Tarnowie w zakresie 
poszukiwania pracy.
Współpraca z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w zakresie 
aktywizacji zawodowej.

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym

Zasiłki celowe na zakup leków  
i sprzętu rehabilitacyjnego.
Współpraca z PCPR w zakresie 
organizowania turnusów 
rehabilitacyjnych.
Kierowanie do Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania  
o Stopniu Niepełnosprawności 
celem orzeczenia grupy 

inwalidzkiej.
Kierowanie do 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy - 12 osób 
niepełnosprawnych.
Współpraca z Warsztatami 
Terapi Zajęciowej w Woli 
Rzędzińskiej - 20 osób.
Pomoc prawna  
i psychologiczna.

Pomoc osobom 
starszym

Zasiłki dla opiekuna osoby 
w podeszłym wieku chorej 
przewlekle - 19 osób na kwotę 
175 754 zł.
Zasiłki pielęgnacyjne - 186 osób 
na kwotę 691 407 zł.
Organizowanie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania - 10-12 osób 
rocznie.
Pomoc całodobowa (Domy 
Pomocy Społecznej, Zakłady 
Opiekuńczo Lecznicze) - 20 osób 
samotnych i chorych przewlekle.
Zakup opału, leków, paczki 
żywnościowe na święta, bony 
żywnościowe - 120 osób 
rocznie.
Praca socjalna, interwencje  
w przypadku zaniedbań przez 
rodziny.
Remonty mieszkań.

Pomoc w przypadku 
zdarzeń losowych

Schronienie.
Pomoc finansowa.
Pomoc rzeczowa.
Pomoc prawna  
i psychologiczna.

GOPS

Gmina pomaga
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Nieodpłatna 
pomoc 
prawna

Praca i staże

Od 4 stycznia 2016 r. w Urzędzie 
Gminy można skorzystać z po-
rady radcy prawnego. W związ-
ku z ujednoliceniem ustawy o nie-
odpłatnej pomocy oraz edukacji 
prawnej od dnia 1.01.2017 roku  
z darmowej pomocy prawnej ko-
rzystają kobiety w ciąży, którym 
pomoc jest udzielana poza kolej-
nością. Z pomocy mogą również 
skorzystać: młodzież do 26 roku ży-
cia, rodziny wielodzietne, seniorzy 
powyżej 65 roku, osoby korzystają-
ce z pomocy społecznej, weterani, 
kombatanci oraz osoby dotknięte 
katastrofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną.   
Porady udzielane są nieodpłatnie 
w poniedziałki i piątki w godzinach 
9:00 – 13:00.

23 października 2015 r. w bibliotece w Łękawicy otwarta 
została Pracownia Orange.  
Miejsce zostało wyposażone w sprzęt – meble, biurka, kompu-
tery, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor i konsolę PSP3. Od-
bywają się tutaj ciekawe zajęcia dla mieszkańców w każdym 
wieku. Są to m.in. zajęcia nauki języka angielskiego, warsztaty 
robotyczne, plastyczne. Na zajęcia pozyskiwane są środki z ze-
wnątrz – z Fundacji Orange, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Uruchomienie pracowni możliwe było dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców, którzy wzięli udział w internetowym głosowaniu.

Pracownia Orange
     Czy wiesz, że…
 

Na terenie gminy zebrano 
następujące ilości odpadów 
komunalnych w 2015 r:

niesegregowane odpady zmieszane:  
1 930 ton
odpady segregowane: 345 ton
zużyte opony: 7,6 ton
odpady wielkogabarytowe: 135 tony

Na terenie gminy zebrano 
następujące ilości odpadów 
komunalnych w 2016 r:

niesegregowane odpady zmieszane:  
2 088 ton
odpady segregowane: 299 ton
zużyte opony: 17 ton
odpady wielkogabarytowe: 146 tony

Na terenie gminy Skrzyszów prowadzona jest aktywna  
polityka zatrudnieniowa.

205 bezrobotnych i więźniów pracowało na terenie gminy Skrzy-
szów w latach 2015-2016. 

110 osób z terenu gminy wykonywało prace społecznie użytecz-
ne, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W 60 procentach zo-
stały sfinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy. 

W dwóch ostatnich latach urzędowi gminy przyznano 21 trwają-
cych sześć miesięcy staży. Opłacał je PUP. 

Na działania związane ze zmniejszaniem bezrobocia UG  
w Skrzyszowie otrzymał 172 tys. zł z Powiatowego Urzędu Pracy.
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Piękne jubileusze świętowały pary mał-
żeńskie z gminy Skrzyszów, którym minę-
ło 50. i 60. lat wspólnego pożycia małżeń-
skiego. Z tej okazji odbywały się uroczy-
stość, w trakcie których wręczano medale 
przyznawane przez Prezydenta RP za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.

Przez ostatnie trzy lata za 50-lecie po-
życia małżeńskiego zostali uhonorowa-
ni: (za 2014 rok) Maria i Franciszek Lazaro-
wicz, Józefa i Edward Ciurej, Irena i Marian 
Bień, Irena i Stanisław Kramarczyk, Barba-
ra i Eligiusz Pruchnik, Zofia i Stanisław Sko-
rupa, Helena i Franciszek Smagacz, Ma-
ria i Jan Dąbroś, Zofia i Stefan Mazur, Anna 
i Antoni Sarad, Zofia i Józef Szponder,  

Maria i Stanisław Kusek, Wanda i Bronisław Stańczyk; (za 2015 
rok) Zofia i Augustyn Baran, Anna i Alojzy Garlicki, Irena i Jan 
Migała, Wanda i Stanisław Młyński, Alojza i Piotr Pająk, Ma-
ria i Henryk Pamuł, Maria i Antoni Sysło; (za 2016 rok) Kry-
styna i Franciszek Aksamit, Zofia i Kazimierz Chrupek, Walen-
tyna i Józef Świeca, Maria i Czesław Boruch, Krystyna i Wła-
dysław Nazimek, Zofia i Jan Nowicki, Anna i Tadeusz Gońka, 
Alfreda i Czesław Niemiec, Pelagia i Józef Pęcak, Kazimiera  
i Stanisław Siedlik, Danuta i Władysław Stańczyk, Genowefa  

i Tadeusz Wardzała, Izabela i Wiesław Zy-
guła, Elżbieta i Ignacy Kapustka oraz Maria  
i Stanisław Zięba.
Jubileusz 60–lecia świętowali: (za 2014 rok) 
Zuzanna i Józef Stanosz; (za 2015 rok) Wanda 
i Adam Bień, Zofia i Tadeusz Kawik; (za 2016 
rok) Maria i Bronisław Bednarz oraz Alojza  
i Alojzy Stelmach.
Medale w imieniu Prezydenta RP wręczał 
Marian Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.

Złote i Diamentowe Gody
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Pogodny Klubik
Od 2016 roku Klub Kobiet Kreatywnych Gracja pro-
wadzi ośrodek wsparcia dla seniorów i młodzieży „Po-
godny Klubik”. Jest to jeden z przykładów edukacyjnej 
aktywności gminy Skrzyszów, bowiem w projekcie do-
finansowanym z budżetu gminy oraz województwa 
małopolskiego przewidziane jest szereg działań o cha-
rakterze edukacyjnym, skierowanym do mieszkańców 
gminy w wieku 50+ oraz do dzieci i młodzieży w wie-
ku szkolnym. 

Głównym celem projektu jest prowadzenie działania  
o charakterze samopomocowym sprzyjającym in-
tegracji międzypokoleniowej. Warto wspomnieć, że 
działalność „Pogodnego Klubiku” została zauważona 
również w województwie małopolskim, czego dowo-
dem jest nominacja w plebiscycie „Edukacyjna Gmina 
Małopolski 2016”. Serdecznie gratulujemy.

Młodzieżowa 
Rada Gminy

21 października 2015 r. obrady zainaugurowała Młodzieżowa 
Rada Gminy Skrzyszów. Sesję zwołał przewodniczący Rady 
Gminy Skrzyszów – Czesław Boruch.
Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od zaśpiewania hym-
nu i wystąpienia wójta gminy Skrzyszów, który wręczył za-
świadczenia o wyborze. Wszyscy radni złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Młodzi radni wybrali prezydium. W jego skład we-
szli: przewodnicząca Natalia Prokop, wiceprzewodnicząca 
Agnieszka Sysło i sekretarz Krzysztof Zegar.
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołała 
ze swojego składu trzy stałe komisje, tj. Komisja ds. Kultury  
i Rozrywki, Komisja ds. Edukacji, Komisja ds. Sportu i Rekreacji.

Skład MRG:
Nazwisko i imię Obwód głosowania

Adamski Mateusz Skrzyszów
Armatys Martyna Szynwałd
Broccato Daniel Szynwałd
Ciurej Aleksandra Skrzyszów
Dziurawiec Gabriela Skrzyszów
Iwan Tomasz  Szynwałd
Kamień Aleksandra Pogórska Wola
Kara Katarzyna  Pogórska Wola
Leśniowska Julia Skrzyszów
Mącior Julia  Szynwałd
Michoń Beata  Pogórska Wola
Mróz Jakub  Skrzyszów
Prokop Natalia  Skrzyszów
Sobarnia Wiktoria Skrzyszów
Sysło Agnieszka Skrzyszów
Sztorc Karolina  Pogórska Wola
Zegar Krzysztof  Skrzyszów
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Aktywne gospodynie

W ubiegłym rok bardzo dużą aktywnością wyka-
zało się Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej orga-
nizując wiele atrakcyjnych imprez. 

Do najważniejszych należały: Dzień Dziecka w Ład-
nej, Kramy Jakubowe impreza towarzysząca Świato-
wym Dniom Młodzieży, zbiórka pieniędzy dla mło-

dzieży na ŚDM, spotkanie z Klubem Amazonka, wy-
jazd do Ogrodów Biblijnych w Muszynie, spotkanie 
z Marią Kowalską, kierownikiem Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. Działalność 
KGW została doceniona i wyróżniona podczas Fo-
rum Lokalnych Liderów. Od kilku miesięcy preze-
sem koła jest Paulina Barnaś.

W ostatnich dwóch latach panie z Gracji zaan-
gażowały się w szereg inicjatyw skierowanych 
do różnych grup społecznych z terenu gminy,  
w szczególności na uwagę zasługują:
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w po-
deszłym wieku i młodzieży „Pogodny Klubik” – 
ośrodek rozpoczął swoją działalność w kwietniu 
2016 r. i jest kontynuowany.
Organizacja zajęć aerobiku dla kobiet w Pogór-
skiej Woli, Szynwałdzie i Ładnej. Systematyczne 
zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu.
Wsparcie osób potrzebujących i niepełno-
sprawnych poprzez organizację balów chary-
tatywnych w karnawale, zbiórkę produktów 
żywnościowych przed świętami w ramach ak-
cji „Świąteczna paczka”, zbiórkę nakrętek, z któ-
rej dochód przekazywany jest osobom niepeł-
nosprawnym, prowadzenie bezpłatnej wypoży-
czalni sprzętu rehabilitacyjnego w Łękawicy.
Organizacja spotkań szkoleniowych dla kobiet, 
np. z dziedziny pielęgnacji cery, warsztatów ma-
nualnych, wyjazdów edukacyjnych dla miesz-
kańców czy wyjazdów kulturalnych do teatrów 
i filharmonii.
Wspieranie i aktywny udział w inicjatywach or-
ganizowanych przez inne podmioty, takich 
jak dożynki gminne, Światowe Dni Młodzieży,  
Misyjny Jarmark z Aniołami.

Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA to stowarzyszenie sku-
piające w swoich szeregach kreatywne kobiety, które po-
przez osobiste zaangażowanie pragną zrobić coś dla in-
nych. Obecnie Klub zrzesza 40 członkiń i od 5 lat aktywnie 
działa na terenie gminy Skrzyszów.
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Piknik
młodzieżowy 

Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów zorga-
nizowała w 2016 roku Piknik Młodzieżowy  
w Skrzyszowie.  W trakcie imprezy odbył się 
finał konkursu pt. „Skrzyszów ma talent”. 
Podczas trwania pikniku miały miejsce licz-
ne zabawy i konkursy z nagrodami, a publicz-
ność mogła bawić się przy dźwiękach takich 
zespołów, jak: Kasia & Dominik, Mercurius, 
Foxhill oraz Przystanek Mrówkowiec. 

Wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior ob-
jął patronatem honorowym piknik cha-
rytatywny „Fundujemy dzieciom z Afry-
ki bilet na ŚDM Kraków 2016” zorganizo-
wany przez radio RDN Małopolska i RDN 
Nowy Sącz, Stowarzyszenie RDN „Rado-
ść-Dobro-Nadzieja”, Karczmę „Dolina 
Pstrąga” w Machowej oraz firmę Taurus.   

Dzięki piknikowi udało się spełnić marze-
nia ubogich dzieci z Afryki, które w trak-
cie trwania Światowych Dni Młodzieży 
mogły przyjechać do Krakowa. Gwiaz-
dą wieczoru był znany i lubiany muzyk 
Ivan Komarenko, który zaśpiewał swoje  
największe przeboje. 

Dla dzieci 
z Afryki 

Pielgrzymi 
Światowych 
Dni Młodzieży
W dniach od 20.07.16 r. do 25.07.16 r. 
w poszczególnych sołectwach gminy 
Skrzyszów przebywali pielgrzymi 
Światowych Dni Młodzieży, które 
odbyły się w Krakowie. Łącznie 
gmina gościła 72 osoby, w tym 
najwięcej z Ekwadoru 49, z Peru 13 
oraz z Ukrainy 10 osób.

Punktem kulminacyjnym pobytu pielgrzymów ŚDM był czwartek 21 lipca, kiedy to goście zwiedzili gminę Skrzy-
szów, po czym spotkali się z młodzieżą i mieszkańcami gminy nad zbiornikiem retencyjnym, gdzie przy grillu 
wspólnie śpiewali, tańczyli, a także modlili się. Wodzirejem wieczornego spotkania nad zbiornikiem był ks. Grze-
gorz Sroka. Oprócz atrakcji dla ducha, pyszne potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ładnej, 
Klubu Kobiet Kreatywnych „Gracja” oraz pracownicy szkół z terenu gminy. 
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Dzień dziecka 
Wizyta w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej, urzędzie gminy, słodki poczęstunek oraz 
liczne nagrody – takich atrakcji doświadcza-
ją corocznie uczestnicy Dnia Dziecka. 

Podczas spotkań w OSP uczniowie zapo-
znają się z prezentacją dotyczącą informa-
cji na temat gminy Skrzyszów przygotowa-
ną przez pracowników urzędu. O pracy poli-
cji, bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły, 
a także bezpiecznych wakacjach opowiada 
Łukasz Grzebieniowski, kierownik Posterun-
ku Policji w Skrzyszowie. Z kolei po Urzędzie 
Gminy dzieci oprowadza wójt Marcin Kiwior.

Rzecz, która wyróżnia gminę Skrzyszów od innych samo-
rządów lokalnych jest niewątpliwie Mundurowy Dzień 
Dziecka. Do tej pory odbyły się dwie edycje imprezy, która 
cieszy się sporym zainteresowaniem całych rodzin z terenu 
gminy Skrzyszów i nie tylko.
Podczas trwania festynu można spotkać odziały komandosów, 
policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, jednostek 
Straży Pożarnej PSP i OSP. Wszystkie grupy prezentowały swo-
je umiejętności, świadczące o bardzo dobrym wyszkoleniu wy-
maganym w warunkach pokojowych i wojennych. Niewątpliwe 
największym zainteresowaniem podczas trwania dwóch edycji 
imprezy cieszył się helikopter 3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowni-
czej z Krakowa, który lądował i startował z murawy boiska klu-
bu LUKS Skrzyszów. Oprócz tego na mieszkańców czekało całe 
mnóstwo atrakcji, tj. konkursy i zabawy z nagrodami czy moż-
liwość przymierzenia munduru wojskowego oraz policyjnego.

Spotkania opłatkowe
Gmina Skrzyszów nie zapomina o najstarszych mieszkań-
cach. Jak co roku w każdej miejscowości organizowane są 
spotkanie opłatkowe, na które zapraszani są seniorzy z ca-
łej gminy. Przedsięwzięcia cieszą się olbrzymią popular-
nością i obywają się w placówkach oświatowych. W trak-
cie spotkań seniorzy mają okazję podzielenia się  opłatkiem  
z gospodarzem gminy, wójtem Marcinem Kiwiorem, radny-
mi oraz sołtysami.
Na tę okazję najmłodsi mieszkańcy gminy przygotowują 
pod opieką nauczycieli jasełka, które cieszą się wśród se-
niorów dużym zainteresowaniem. Spotkania opłatkowe 
kończą się wspólnym kolędowaniem, integrującym starsze 
i młodsze pokolenie. 

Mundurowy dzień dziecka 
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Festyny 
Rodzinne 

W Skrzyszowie, Szynwałdzie  
i Pogórskiej Woli co roku odby-
wają się Festyny Rodzinne. Licz-
nie uczestniczą w nich miesz-
kańcy gminy, sąsiednich gmin, 
w tym Tarnowa.

W czasie festynów dla uczestni-
ków zawsze przygotowywane są 
liczne atrakcje. Oprócz zaprasza-
nych zespołów muzycznych pre-
zentowane są programy artystycz-
ne, m.in. tańce regionalne i wystę-
py grup tanecznych. Istnieje rów-
nież możliwość uczestnictwa w za-
jęciach ruchowych czy degustacji 
potraw przygotowywanych przez 
mieszkańców.

Koncerty charytatywne  
w Skrzyszowie

Od kilku lat w hali sportowej w 
Skrzyszowie odbywają się koncer-
ty charytatywne pod patronatem 
wójta gminy. Do tej pory odbyło 
się siedem koncertów, pierwszy 
z nich w 2011 r. Wśród zaproszo-
nych muzyków i wokalistów poja-
wiły się takie zespoły, jak: Łzy, Ira, 

Feel, Pectus, Bracia, Ania Wyszko-
ni i Lady Pank. W czasie koncertów 
zbierane są pieniądze do puszek 
oraz odbywa się licytacja produk-
tów. Dochód z koncertów przezna-
czany jest na rzecz ciężko chorych 
osób z terenu gminy.

Festiwale tańca Star Dance
Od 2015 r. w Skrzyszowie odbywają się festi-
wale Tańca Towarzyskiego „O Puchar Wójta 
Gminy Skrzyszów” STARDANCE. Pary uczest-
niczące w festiwalu tańczą tańce standar-
dowe i latynoamerykańskie. Organizatora-
mi festiwali jest wiceprezes Stowarzysze-
nia STARDANCE Wojciech Górnikiewicz oraz 
wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Festi-
wale trwają cały dzień w czterech blokach – 
rano swój występ rozpoczynają dzieci, w po-
łudnie prezentuje swoje umiejętności liczna 
grupa nastolatków, po czym grupy młodzie-
ży i dorosłych. Uwieńczeniem festiwali jest 
wręczenie tancerzom nagród.Pierwszą edy-
cję festiwalu poprowadził znana z występów 
w Tańcu z Gwiazdami Anna Głogowska.
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Co roku w domu weselnym Taurus odbywa-
ją się festyny integracyjne z udziałem dzie-
ci niepełnosprawnych z terenu gminy Skrzy-
szów oraz z dwóch ośrodków z Tarnowa pro-
wadzonych przez siostry zakonne – Domu 
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Mi-
łosierdzia oraz Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy im. św. Kingi.

Tradycyjnie festyn obfitował w liczne atrak-
cje. Należy wyrazić szczególne słowa uznania 
i wdzięczności wielkiemu przyjacielowi dzieci, 
sponsorowi festynu panu STANISŁAWOWI JA-
ROSZOWI właścicielowi Taurusa, który każdego 
roku udostępnia dzieciom piękny dom weselny 
i sponsoruje ponad 250 pysznych dań i napoje 
owocowe. Słowa szczególnej wdzięczności na-
leżą się pani kierownik TAURUSA Ewie Budzik, 
a także osobom, które dbają, aby zabawa była 
udana.

Festyny integracyjne  
w Ładnej

Dożynki
Raz do roku w gminie Skrzyszów organizowana 
jest uroczystość, która cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem mieszkańców. Mowa jest oczy-
wiście o Dożynkach Gminnych, których idea sięga 
jeszcze czasów pogańskich. W ten sposób chłopi  
i gospodarze dziękowali ziemi za obfite plony.

W trakcie trwania dożynek gminy Skrzyszów nie 
można narzekać na nudę. Wszystkie miejscowo-
ści są pięknie i kolorowo udekorowane. Główne 
uroczystości rozpoczynają się w niedzielę od mszy 
świętej, a następnie, zgodnie z tradycją, wszystkich 
przybyłych wita wójt gminy Marcin Kiwior, dziękując 
rolnikom za trud włożony w ich pracę. Warto wspo-
mnieć, że co roku gospodarzami dożynek jest inna 
miejscowość wchodząca w skład gminy Skrzyszów. 

W trakcie dożynek ma miejsce również konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynkowy, a dla mieszkań-
ców przewidziane są najróżniejsze gry i zabawy. 
Dożynki Gminne kończą się już tradycyjną potań-
cówką, która trwa do białego rana. Gwiazdami do-
żynek w ostatnich latach bywali: Piotr Pręgowski, 
Ivan Komarenko czy zespół Baciary.
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Sport 
w gminie Skrzyszów 

Jedną z najpopularniejszych dyscy-
plin w gminie jest piłka nożna. Roz-
grywane są mecze na boiskach tra-
wiastych, zawody halowej piłki noż-
nej oraz na boiskach orlikowych. 
Najbardziej  popularną imprezą 
piłkarską jest Turniej  Piłki Nożnej  
„O Puchar Wójta Gminy”. 

Dynamicznie rozwijają się szachy. 
Grają kilkuletnie dzieci, młodzież 

szkolna, rodzice, jak również sie-
demdziesięcio- i osiemdziesięcio-
letni seniorzy. Przez ostatnie dwa 
lata w gminie rozegrano kilka-
dziesiąt turniejów „O Puchar Wój-
ta”, natomiast najważniejszymi za-
wodami szachowymi jest Turniej   
„O Puchar Starosty Tarnowskiego 
i Wójta Gminy Skrzyszów” z udzia-
łem szachistów nie tylko gminy 
Skrzyszów, ale również z całej Ma-

łopolski, a także z Ukrainy. 
Dyscypliną, z której może być 
dumna gmina Skrzyszów jest tenis 
stołowy. W ciągu ostatnich dwóch 
lat tenisiści reprezentujący klub 
LUKS „Skrzyszów” kilkadziesiąt 
razy wygrywali prestiżowe turnie-
je w całym kraju, a Katarzyna Ga-
lus należy do czołówki tenisistów 
w Polsce.

Od 2015 roku widać wzrost zainteresowania sportem w gminie. 
Samorząd dba o dofinansowanie sportu, na który w latach 2015-
2016 przeznaczył 380 tys. złotych. Powstały obiekty sportowe, 
hale sportowe zostały zmodernizowane, wybudowano dodatko-
we kilometry ścieżek rowerowych.  
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W 2016 roku  w sumie we 
wszystkich pięciu sołec-
twach grały 24 sekcje piłki 
nożnej, natomiast  z innych 
dyscyplin po 3 sekcje piłki 
ręcznej tenisa stołowego.

Na terenie gminy dzia-
łają następujące kluby 
sportowe: 

Ludowy Klub Sportowy 
ŁADNA, w którym grają 2 
sekcje piłki nożnej; 

Klub Sportowy ŁĘKAWICA, 
który ma 3 sekcje piłkarskie;

Klub Sportowy „POGORIA” 

Pogórska Wola, w której 
gra 5 sekcji piłki nożnej; 

LUKS „Skrzyszów”, w któ-
rym występuje 7 sekcji pił-
karskich, 3 sekcje piłki ręcz-
nej oraz 3 sekcje tenisa sto-
łowego; 

Ludowy Klub Sportowy 
SZYNWAŁD, w którym piłkę 
nożną uprawia 7 sekcji.

Od br. uruchomione zosta-
ły dodatkowo dwie sekcje 

piłki siatkowej w Szynwał-
dzie oraz jedna w Pogór-
skiej Woli.

Działają trzy „ORLIKI”  
w Skrzyszowie, Szynwał-
dzie i Pogórskiej Woli, gdzie 
pod opieką 6 animatorów  
w 2015 i 2016 roku odbywa-
ją się systematyczne zajęcia 
sportowe.

Samorząd uruchomił w gmi-
nie Szkółkę Szachową, co  
w efekcie ma istotny wpływ 
na rozwój tej dyscypliny.

Czy wiesz, że…
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