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DOŻYNKI 2017

Tegoroczne dożynki gminne miały 
szczególny wymiar, ponieważ jedno-
cześnie obchodzono jubileusz 600 
lecia powstania Pogórskiej Woli. Dwu-
dniowe święto (19-20 sierpnia) mimo 
niesprzyjającej pogody, zgromadziło 
wielu mieszkańców, gości, uczestników 
koncertów i zabaw. Dożynki były rów-
nież okazją aby odznaczyć zasłużonych 
mieszkańców naszej gminy.

Główne uroczystości odbyły się 
w  niedzielę 20-go sierpnia, kiedy to 

Zgodnie z tradycją starostami do-
żynek zostają zasłużeni gospodarze, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy danej wsi. 
W Pogórskiej Woli funkcję starostów 
podczas Dożynek 2017 pełnili:

Agnieszka Kmieć - razem z mężem 
Jerzym zostali mieszkańcami Pogór-
skiej Woli blisko 
15 lat temu. Pani 
Agnieszka pracu-
je jako kierownik 
sekretariatu wy-
działu rodzinnego 
Sądu Rejonowego 
w  Tarnowie i  to 
rodzina jest dla 
niej najważniejsza 
a zawłaszcza 8-let-
ni syn Mateusz. 
Małżonek Jerzy 
prowadzi własną 
działalność go-
spodarczą – dys-
trybucję książek. 
Państwo Kmieć są 
aktywni społecz-
nie, udzielają się 
i  sponsorują roz-
maite wydarzenia, 
przede wszyst-
kim te związane 
ze Przedszkolem 
i  Szkołą w  Pogór-
skiej Woli. 

po mszy św. odsłonięto pamiątkowy 
kamień ufundowany przez mieszkań-
ców wsi Pogórska Wola na 600-lecie 
tej miejscowości. Następnie w Szkole 
Podstawowej w  Pogórskiej Woli od-
były się obrzędy dożynkowe, konkurs 
wieńca dożynkowego i okolicznościo-
we występy. Jednak najważniejszą 
częścią było uhonorowanie odznaką 
„Zasłużony Dla Gminy Skrzyszów” 
wieloletniego Sołtysa Pogórskiej 
Woli –  Pana Romana Tryby,   który 

Stanisław Chwistek - mieszkaniec 
Pogórskiej Woli „z dziada pradziada”. 
Rolnik, leśnik, ale przede wszystkim 
zajmuje się szkółkarstwem i  myśli-
stwem. Razem z  małżonką Jadwigą 
lubią wyrabiać różne przedmioty 
z drewna. Mają dwóch synów Bartło-

przez szereg lat bardzo aktywnie 
działał na rzecz rozwoju wsi. Na-
stępnie   Pan  Stanisław Chwistek 
i Pan Wiesław Marek odebrali z rąk 
Wicewojewody Józefa Gawrona ho-
norowe odznaki za zasługi dla rozwoju 
rolnictwa. Za trud rolniczy i  ciężką 
pracę dziękował Wójt Gminy Marcin 
Kiwior, a  także zaproszeni goście: 
Poseł Urszula Augustyn oraz Po-
seł Władysław Kosiniak – Kamysz 
oraz Wicewojewoda Józef Gawron 
i Prezydent Miasta Tarnowa Roman 
Ciepiela.

Tegoroczne obchody zakończył 
koncert gwiazdy - Natalii Szroeder, 
który zgromadził wielu fanów muzyki 
rozrywkowej.

mieja i Macieja oraz wnuczka Edwarda. 
Pan Stanisław sponsoruje i angażuje 
się w  rozmaite wydarzenia gminne, 
często jest inicjatorem wielu wydarzeń 
integrujących społeczność lokalną. 
Interesuje się głównie przyrodą, ale 
równie dużo wie o historii i mieszkań-
cach Pogórskiej Woli. 

Starostowie tegorocznych dożynek 
wraz z delegacją odwiedzili najstarszych 
mieszkańców; byli również sponsorami 
wieńca dożynkowego z Pogórskiej Woli.

XXII Dożynki Gminne, 
Pogórska Wola 2017

Sylwetki starostów
dożynek w Pogórskiej Woli

fot. Anna Mądel
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- kilka słów o  początkach 600- 
letniej wsi Pogórska Wola w opraco-
waniu Władysława Tchonia.

Rok 1417 to ważna data. Po raz 
pierwszy pojawia się w  dokumencie 
nazwa Pogórska Wola. Przyjmując takie 
kryterium, można powiedzieć, że wieś 
pojawia się na arenie dziejów. A są to 
czasy kiedy na tronie polskim zasiada 
król Władysław Jagiełło, który 7 lat 
wcześniej dowodził zwycięsko w bitwie 
pod Grunwaldem. Królestwo Polskie bę-
dące wówczas w unii z Księstwem Litew-
skim jest europejskim mocarstwem. Jest 
to też okres dynamicznie rozwijających 
się miast, które są chłonnym rynkiem dla 
wszelkiego rodzaju produktów rolnych. 

W  owym pamięt-
nym roku Pogórska 
Wola jawi się już, jako 
wieś funkcjonująca 
przynajmniej kilkana-
ście lat wcześniej. Jak 
wynika z  treści doku-
mentu kmiecie płacą 
czynsz, a więc uprawiają 
ziemię, zbierają plony, 
które przynoszą im do-
chód. Minęły zatem lata 
tzw. wolnizny, kiedy to 
byli zwolnieni z  czyn-
szu, gdyż karczowali 
las i  nie mieli jeszcze 
dochodu. A  zgodnie ze stosowanym 
wówczas tzw. prawem niemieckim (zwa-
nym magdeburskim), ten okres wynosił 
niekiedy 20 lat. Dziedzic Pogórskiej Woli, 
Mikołaj z  Dębicy brał zapewne udział 
w Bitwie pod Grunwaldem, gdyż jako 
szlachcic i  rycerz miał taki obowiązek. 
O  Mikołaju z  Dębicy, który dostał się 
do niewoli krzyżackiej, lecz wyrwał 
się z opresji - wspomina Jan Długosz. 
Niewykluczone, że na wojnę wziął ze 
sobą kilku młodych, chłopskich synów 
z    Pogórskiej Woli. Natomiast wspo-
mniane oczynszowanie chłopów, oraz 
fakt, że w innym dokumencie, zaledwie 
3 lata później, wymieniono dwie osoby, 
jako „niegdyś sołtysów w  Pogórskiej 
Woli” – a wiemy, że funkcja sołtysa była 
wtedy dziedziczna – te dwie informacje 
wskazują, że wieś Pogórska Wola po-
wstała wcześniej.

Na obszarze dzisiejszej Pogórskiej 

Woli, na początku, były dwie wsie: Po-
górz i Pogórska Wola. I tak było ponad 
trzy i pół wieku.

Z historią powstania tych wsi nie-
rozerwalnie związana jest geografia 
obszaru na którym wsie powstały. Co 
wiemy o nim na pewno? Były to dwa, 
różne pod względem rzeźby obszary, 
oddzielone od siebie bagnistym pasem 
działu wodnego potoków. Na północy 
był teren z piaszczystymi górami, pa-
górkami, a wśród nich liczne jeziorka. 
Ta wyrazista wydmowa kraina rozcią-
gała się mniej więcej od miejsca gdzie 
dziś stoi Pomnik poświęcony ofiarom 
hitlerowskich zbrodni, poprzez tereny 
dzisiejszych przysiółków: Pogórz, Koby-

larnia, Siedliska, Wielkie Pole i kończyła 
się nieco dalej na terenie dzisiejszej wsi 
Żdżary. Na tym obszarze powstała 
z czasem wieś zwana: Pogórz, Pogórze, 
Pogórza. A ponieważ „ó” z kreską poja-
wia się w dokumentach około połowy 
XIX wieku - pisano wówczas: Pogorz, 
Pogorze, Pogorza. Oczywiście wszystkie 
te nazwy dotyczą tego samego obszaru. 
Przy opisach gruntów, na obszarze daw-
nej wsi Pogórz, to słowo „Góra” pisane 
jako „Gora” występuje kilkadziesiąt razy. 

Natomiast patrząc na dzisiejszy 
krajobraz tej części wsi, dochodzimy do 
smutnej chyba konstatacji; że dziś tych 
pagórków praktycznie nie ma. Bowiem 
już w latach 50. ubiegłego wieku, rozpo-
częto wycinkę drzew na piaszczystych 
wydmach, a czysty żółty piasek wywo-
żono na tarnowskie budowy. Ta inten-
sywna eksploatacja piaszczystych złóż 
trwała kilkadziesiąt lat. W ten sposób 

znikła większość wydm, pozostały jedy-
nie pojedyncze niskie pagórki, obecnie 
praktycznie niewidoczne ze względu na 
zalesienie. Tamten krajobraz pozostał 
już tylko w dokumentach. To dzięki tym 
zapisom wiemy dziś, między innymi, 
skąd wzięły się nazwy: Pogórz i Pogór-
ska Wola. Podyktowała je rzeźba terenu.

Kontynuując nasz wątek - ta gór-
ska kraina, była oddzielona naturalną 
granicą bagien i  moczarów od innej, 
również wydmowej, ale lekko pagór-
kowatej. Określenie „góra” w  opisach 
tej części wsi występuje tylko jeden, lub 
dwa razy. I na tym obszarze powstała 
z  czasem wieś Pogórska Wola. Być 
może, gdyby nie ta naturalna granica, 

nie byłoby przed wie-
kami dwóch wsi.

Gdyby uzmysłowić 
sobie, że między tymi 
dwoma obszarami nie 
było wówczas żadnych 
mostów i  usypanych 
w  różnych okresach 
grobli i nasypów to ten 
teren jeszcze z końcem 
XVIII wieku był nigdzie 
nie do przejścia. Jest to 
potwierdzone wprost 
w opisie do Józefińskiej 
Mapy sporządzonym 
m.in. dla Sztabu Ge-

neralnego Armii Austriackiej (1781-83). 
Natomiast z różnych opisów zawartych 
w  ogólnej literaturze geograficznej 
wynika, że w przeszłości rzeźba terenu 
była bardziej wyrazista i oznacza to, że 
tutejsze pagórki były jeszcze wyższe, 
poszarpane, było ich więcej, zaś tereny 
bagienne bardziej mokre. 

Znając już ogólnie ten obszar można 
zastanowić się, gdzie pobudowano za-
grody przy lokacji tych wsi. Ponieważ nie 
ma w tej sprawie żadnych dokumentów, 
pozostają wskazania historyków i ba-
daczy średniowiecznego osadnictwa. 
Otóż jest taki pogląd, że te ośrodki, 
najczęściej były tam, gdzie na najstar-
szych mapach zaznaczona jest taka 
zwarta, regularna zabudowa. Na jednej 
z  map, z  roku 1879 zaznaczono dwa 
takie miejsca; na wschód od dzisiejszej 
tzw. starej dzwonnicy i w rejonie dawnej 
„Sztorcowej Góry”. 

Jak powstała Pogórska Wola

fot. Mateusz Papuga
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I  rzeczywiście, w  przypadku tych 
dwóch wsi, wszystko wskazuje, że to 
były właśnie te miejsca. Potwierdzają 
to różne, pojedyncze informacje w do-
kumentach i na ich podstawie można 
ustalić prawdopodobną chronologię 
powstania wsi, która wyglądałaby tak:

Opisany już górzysty obszar, naj-
prawdopodobniej był znany i  zwany 
jako „Pogórz”, gdy jeszcze wsi nie było. 
Takie stwierdzenie jest uprawnione, 
gdyż wskazują na to niektóre infor-
macje i „tropy”. Później powstała wieś, 
z  zagrodami po wschodniej stronie 
wydmy (nazwanej później jako „Sztor-
cowa Góra). Nazwa „Pogórz” pojawia 
się pierwsza - w 1416 r. Dlaczego właśnie 
w tym miejscu zagrody? Otóż ten rejon 
w  tamtym czasie musiał być bardzo 
słabo zalesiony, ponieważ jeszcze 
w  1820 r. były tu połacie nieużytków 
piaszczystych z krzakami. Z tych grun-
tów nawet nie naliczono użytkownikom 
podatku. Zatem 6 wieków temu nie 
było tu większych problemów ze zna-
lezieniem terenu pod zagrody, których 
było niewiele (4,5?). Widocznie znalazły 
się też kawałki żyźniejszej ziemi na 
pola uprawne. Według późniejszych 
dokumentów, niektórzy kmiecie peł-
nili funkcje leśnych, pilnowali lasu i byli 
zwolnieni z części powinności na rzecz 
dworu. Niemal cały obszar wsi Pogórz 

zajmował las. To była tzw. wieś łanów 
leśnych. W późniejszych wiekach zagród 
przybywało, sytuowanych chaotycznie 
w miarę jak karczowano las i z czasem 
wieś ta sięgała granic Żdżar i Machowej. 

Natomiast w przypadku Pogórskiej 
Woli, takich opisów o  nieużytkach 
praktycznie nie ma. Tak jak w  przy-
padku osady na wsi Pogórz, tak i tutaj 
nasuwa się to samo pytanie: dlaczego 
w  tej części wsi. Znów zadecydowała 
geografia i  właściwości terenu. Póź-
niejsze dokumenty wskazują, że tam 
były najżyźniejsze grunty. Można bez 
ryzyka popełnienia większego błędu 
powiedzieć, że 6 wieków temu nie rosły 
tutaj karłowate sosny jak na terenie wsi 
Pogórz, tylko drzewa liściaste, których 
karczowanie wymaga znacznie więcej 
czasu (co jest powszechnie wiadome). 
Stąd też wieś ta powstała później – jako 
druga. Ponadto historycy wyrażają 
pogląd, że wsie, które w  nazwie mają 
wyraz „Wola” (od słowa „wolnizna”) 
powstawały jako drugie. 

Teraz pozostaje już tylko do usta-
lenia: kto tutaj mógł przybyć i  kiedy 
wsie powstały. Według historyków 
tereny te z końcem XIV wieku należały 
do szlacheckiego rodu herbu Gryf, ich 
przedstawicielem w  tym czasie był 
Świętosław z  Dębicy. Po jego śmierci 
ziemie te przeszły na jego synów Ja-

Reprezentacja z gminy Skrzyszów 
27 sierpnia wzięła udział w XIX Dożyn-
kach Powiatu Tarnowskiego. W czasie 

tego wydarzenia tradycyjnie roz-
strzygnięto konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy w  którym nasza 

gmina ex aequo z gminą Pleśna zajęła 
trzecie miejsce w  kategorii wieńca 
współczesnego. Miłym zaskoczeniem 
tych dożynek było również zdobycie 
przez sołtys Szynwałdu, Marię Żywiec, 
wyróżnienia w  konkursie na Sołtysa 
Roku 2016.

W  czasie gminnych dożynek 
w  Skrzyszowie pierwsze miejsce 
w konkursie na wieniec dożynkowy ex 
aequo otrzymał wieniec z  Pogórskiej 
Woli i wieniec z Ładnej. Wieńce z naszej 
gminy były również prezentowane na 
konkursach w  Dożynkach Powiatu 
Tarnowskiego w  Gromniku (wieniec 
z Szynwałdu) i podczas Dożynek Wo-
jewództwa Małopolskiego w Bobowej 
(wieniec z Ładnej). 

Red.

Udział gminy Skrzyszów w XIX 
Dożynkach Powiatu Tarnowskiego

kusza i  Paszka, czyli Jakuba i  Pawła. 
Wiemy, że obydwaj zmarli przed 1403 
rokiem a przed swoją śmiercią, podzielili 
się dobrami. Podzielili m. in. Pogórz na 
dwie części. Ten podział nie jest znany, 
ale jedno jest pewne: w kolejnym po-
koleniu (ich synów) i  następnym ten 
podział jest już faktem. Jak twierdzi 
historyk pan dr Marian Wolski (który 
zajmował się dziejami Dębickich Gryfów) 
to najprawdopodobniej z inicjatywy tych 
dwóch braci powstały m.in. wsie Pogórz 
i Pogórska Wola. Zatem byłoby to przed 
1403 rokiem. Do potomków Pawła i jego 
żony Hanki, należała połowa wsi Pogórz, 
zaś do potomków Jakuba i  jego żony 
Jachny, należała druga część wsi Pogórz 
i cała Pogórska Wola. 

I tak te dwie wsie istniały do około 
1780 roku. Natomiast w 1788 r. Pogórska 
Wola występuje już jako wieś obejmują-
ca swoimi granicami dawną wieś Pogórz. 
Warto dodać – z  granicami, które od 
tamtego czasu praktycznie nie uległy 
zmianie. Wieś ma już jednego właści-
ciela, jest nim Mikołaj Siedlecki, który 10 
lat wcześniej wybudował tutaj kościół. 

Nazwa Pogórz pozostała do dziś 
jako nazwa przysiółka. Oczywiście dzi-
siejszy przysiółek „Pogórz” jest tylko 
częścią dawnej wsi Pogórz. 

Opracował, Władysław Tchoń
Tarnów 11.09.2017 r. 

fot. Piotr Zięba
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Nowe nawierzchnie 
asfaltowe

W  Pogórskiej Woli powstanie 
nowy asfalt, który będzie miał po-
wierzchnię ponad 2,6 tys. m2 i zosta-
nie wykonany na drodze dojazdowej 
oraz na placu w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt 
tej inwestycji to 128 tys. zł., a  prace 
budowlane potrwają dwa miesiące.

W  Łękawicy nowa nawierzchnia 
asfaltowa  powstała na drodze trans-
portu rolnego o długości 400 m. na 
działce nr 2197. Koszt tej inwestycji to 
76 tys. zł., a dofinansowanie na jej re-
alizację gmina pozyskała z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w  wyso-
kości 30 tys. zł. Prace zakończyły się 
szóstego października br.

Pieniądze na piece 
gazowe

Mieszkańcy gminy dzięki dofi-
nansowaniu będą mogli zainstalować 
w  swoich domach nowe urządzenia 
grzewcze. Dofinansowanie w kwocie 
1 209 126 zł. zostało przyznane z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 (RPO WM) na ogranicze-
nie niskiej emisji poprzez wymianę 
źródeł ciepła w  gospodarstwach 
domowych na urządzenia grzewcze 

na paliwa gazowe.
Kwoty dofinansowania zostały 

podniesione i zróżnicowane przez Za-
rząd Województwa Małopolskiego i są 
uwarunkowane mocą grzewczą kotła. 
Przed przyznaniem dofinansowania 
zostanie przeprowadzona ocena ener-
getyczna budynku. Dofinansowanie 
do nowych urządzeń grzewczych 
będzie przekazane maksymalnie do 
wysokości mocy wynikającej z oceny 
energetycznej i  będzie odpowiednio 
wynosiło: 
•	 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 

10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie,

•	 500 zł/kW dla zapotrzebowa-
nia powyżej 10 kW do 15 kW 
mocy (łącznie) wyznaczonej  
w ocenie,

•	 450 zł/kW dla zapotrzebowa-
nia powyżej 15 kW do 20 kW 
mocy (łącznie) wyznaczonej  
w ocenie,

•	 400 zł/kW dla zapotrzebowania 
powyżej 20 kW mocy wyznaczonej 
w ocenie.

Maksymalnie do 6 tys. zł. dofi-
nansowania będzie można otrzymać 
na instalacje wewnętrzną, niezbędną 
do prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia grzewczego. Mieszkań-
com objętym programem zostaną 
przesłane wersje papierowe audytów 
energetycznych po przedstawieniu 
im wyników i na bieżąco będą infor-
mowani o przebiegu programu.

Pieniądze dla OSP
OSP w Ładnej i Szynwałdzie otrzy-

mają dofinansowanie. Będzie to moż-
liwe dzięki podpisaniu 20 i  28 lipca 
w  Krakowie umów pomiędzy Wo-
jewództwem Małopolskim a  Gmi-
ną Skrzyszów. OSP w  Ładnej otrzy-
ma prawie 13 tys. zł. z  czego ponad  
6 tys. stanowi dofinansowanie. Pie-
niądze te zostaną przeznaczone na 
zakup miernika jednogazowego, de-
fibrylatora oraz odzieży ochronnej do 
działań bojowych. Z kolei OSP w Szyn-
wałdzie otrzyma ponad 35 tys. zł. 
z czego ponad 14,5 tys. stanowi kwota 
przyznanej dotacji, ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach konkur-
su Małopolskie Remizy oraz 21 tys.  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Środki te umożliwią wy-
konanie robót rozbiórkowych, instalacji 
elektrycznej, instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej oraz robót budowlanych – tyn-
ków, posadzek, płytek ściennych, malo-
wania i stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz wymianę pieca. Wszystkie działania 
zrealizowane w obu remizach mają waż-
ny cel jakim jest poprawa bezpieczeń-
stwa i ratowanie życia mieszkańców. 

Przebudowa drogi 
gminnej „Pogórz”

W  lipcu została przebudowana 
droga gminna „Pogórz” nr 200580K 
na dz.nr 1030/1, 1030/2, 1030/3 oraz 
na dz. nr 1038/2 w  Pogórskiej Woli 
w km 2 + 400 do km 2 + 400 do km 2 
+ 790 09 (odcinek 390 m). Zakres prac 
związanych z  modernizacją tej drogi 
obejmował następujące etapy:

- przebudowę drogi gminnej z 4.0 m. 
do szerokości 5.0 m. ze spadkiem dasz-
kowym 2% oraz całkowitą wymianę 
konstrukcji jezdni, co stanowi podnie-
sienie parametrów nośności;

- wykonanie obustronnie pobocza 
z kruszywa o szerokości 0,75m.,

- odtworzenie istniejącej niwelety 
rowów przydrożnych o  głębokości 
0,7m. wraz z  ich umocnieniem pre-
fabrykatami i  wymianą przepustów 
z przyczółkami,

- przebudowę zjazdów indywi-
dualnych gruntowych na bitumiczne 
i  odtworzenie istniejących zjazdów 
betonowych i z kostki.fot. Zbigniew Guzy
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INWESTYCJE

Inwestycja ta została dofinanso-
wana z  Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 w kwocie 228 463 zł, 
a jej koszt wyniósł: 458 771,90 zł.

Za przebudowę drogi było odpo-
wiedzialne Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle.

Sieć wodociągowa 
w przysiółku 
Świniogóra

Przysiółek Świniogóra położo-
ny w  Szynwałdzie będzie miał sieć 
wodociągową wraz z  przyłączami. 
Pierwszym krokiem w  tym kierunku 
było podpisanie przez Wójta Gminy 
Skrzyszów 24 sierpnia umowy do-
tyczącej sieci wodociągowej w  tym 
przysiółku. Było to możliwe dzięki 
przyznaniu gminie Skrzyszów pomocy 
na operację objętą Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 w  lipcu br. Budowa sieci wo-
dociągowej na Świniogórze obejmuje 
doprowadzenie wody do 86 budynków 
mieszkalnych oraz wpięcie do istnieją-
cej sieci wodociągowej w miejscowości 
Szynwałd. Łączny koszt tej inwestycji 
to ponad 3,2 mln  zł, a  termin jej re-
alizacji został przewidziany na drugi 
kwartał 2019 r. 

Budowa sieci wodociągowej zosta-
nie zrealizowana w ramach dofinanso-
wania na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w  ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z  tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędza-
nie energii” objętego PROW na lata 
2014-2020.

Nowa ścieżka 
rowerowa i chodniki

Ścieżki rowerowe, chodniki i drogi 
to ważne elementy infrastruktury, któ-
re decydują o naszym bezpieczeństwie. 
Gmina Skrzyszów mając to na uwadze 
zainwestowała w infrastrukturę drogo-
wą i okołodrogową ponad 823 tys. zł. 
W ostatnim czasie w sołectwie Szyn-
wałd powstał nowy odcinek ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1357K o szerokości 1,5 m. Inwestycja 
ta objęła również poszerzenie jezdni 
i wykonanie odwodnienia. W Skrzyszo-
wie zakończyła się budowa chodnika 
z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1376K. 
W  Łękawicy z  kolei powstał chodnik 
o szerokości 1,5 m., który znajduje się 
wzdłuż prawej strony drogi powiatowej 
nr 1376K – odcinek 176,69 m. W ramach 
tej inwestycji wykonano też odwodnie-
nie i poszerzenie jezdni do szerokości 
docelowej 5,5 m. na prostych oraz 
poszerzeniach na łukach. Inwestycje 
te poprawią bezpieczeństwo osób 
podróżujących pieszo i rowerem.

Mosty do remontu
Gminne inwestycje związane 

z  usuwaniem skutków klęsk żywio-
łowych będą możliwe dzięki dofi-
nansowaniu z  Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Na ten cel gmina 
otrzymała 230 000 zł. Jedną z waż-
niejszych inwestycji jakie zostaną 
zrealizowane w  najbliższym czasie 
jest remont mostu w  ciągu drogi 
gminnej „Do Kruku” 200594K w km 
0+024 w  Skrzyszowie. Koszt tej in-
westycji to 414  064,88 zł., a  termin 
zakończenia remontu przewidziany 
jest na grudzień 2017 r. 

fot. Zbigniew Guzy

fot. Zbigniew Guzy
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E-dzienniki

We wszystkich szkołach naszej 
gminy od września są wdrażane  
e-dzienniki. W  okresie wakacyjnym 
trwały intensywne prace związane 
z  modernizacją sieci internetowej. 
Zostały również do tego celu zaku-
pione komputery stacjonarne i  lap-
topy, tak aby w  każdej sali lekcyjnej 
mógł się znajdować komputer, z któ-
rego będą korzystać nauczyciele. 
E-dzienniki zastąpią tradycyjny pa-
pierowy dziennik. Rodzice i  ucznio-
wie otrzymają bezpłatny dostęp do  
e-dziennika, który umożliwi im szybką 
i wygodną komunikację ze szkołą.

Wyprawka szkolna 
dla dzieci

Dzieci z  klas I-III Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w  Ładnej i  Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Ks. Piotra Skargi w  Skrzyszowie 
otrzymały na początku roku szkolnego 
wyprawki szkolne. Wyprawki zostały 
przykazane przez Grupę Azoty w  ra-
mach akcji edukacyjno-promocyjnej 
„Lider Polskiej Dystrybucji”. Przygo-
towane zestawy edukacyjne dla dzieci 
zostały oznakowane animowanymi 
postaciami Grupaków: POLI, PULEK, 
SALEK, FOSEK i  ZAKSAN, które sta-
nowią uzupełnienie systemu iden-
tyfikacji wizualnej Grupy Azoty. Miłą 
niespodziankę sprawiła dzieciom Firma 
PHU WAMEX Sp. z o.o. - wiodący dys-

trybutor nawozów mineralnych, która 
przekazała dzieciom plecaki z wypraw-
ką szkolną. Dzieci zaskoczył także Wójt 
Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, który 
miał dla nich niespodziankę. Dzieci 
otrzymały globusy, plany lekcji, zakład-
ki do książek i długopisy. Otrzymane 
prezenty dały dzieciom wiele radości  
i z pewnością posłużą im podczas co-
dziennej nauki w szkole jak i w domu. 

Karty płatnicze 
w urzędzie gminy

W  naszym Urzędzie Gminy nie 
jest potrzebna już gotówka, od lip-
ca mieszkańcy mogą płacić kartą 
płatniczą lub telefonem. Ułatwienia 
w  przyjmowaniu opłat są możliwe 
dzięki wprowadzeniu programu Mi-

nisterstwa Rozwoju we współpracy 
z  Krajową Izbą Rozliczeniową SA. 
W  zasadzie płacenie kartą płatniczą 
staje się codziennością w  większo-
ści sklepów, banków, czy urzędów. 
Jest to forma wygodna i  bezpieczna 
tak dla klientów jak i  sprzedających. 
Obroty bezgotówkowe z  pewnością 
zaoszczędzą czas i wpłyną na lepszą 
obsługę mieszkańców korzystających 
z usług naszego urzędu. Jak zapłacić 
karta płatniczą, każdy wie wystarczy 
ja mieć przy sobie. A  jak zapłacić 
telefonem? Wystarczy zainstalować 
w sowim telefonie specjalną aplikację 
BLIK. W  praktyce BLIK to sześciocy-
frowy kod wyświetlany przez aplikację 
mobilną banku, który może służyć 
do zaakceptowania transakcji lub 
wypłaty z bankomatu, dokładnie tak, 
gdybyśmy płacili kartą. Aby korzystać 
z BLIKA nie potrzeba osobnej aplikacji 
– został on zintegrowany z aplikacja-
mi mobilnymi banków. Banki, które 
umożliwiają płatności za pomocą 
BLIKA to:
•	 PKO Bank Polski (aplikacja IKO)
•	 ING Bank Śląski (aplikacja Moje 

ING Mobile)
•	 mBank (aplikacja mBank PL)
•	 Bank Millennium (aplikacja Bank 

Millennium)
•	 BZ WBK (aplikacja BZWBK24 

mobile)
•	 Alior Bank (aplikacja Alior Mobile)
•	 Orange Finanse (aplikacja Orange 

Finanse)
•	 Getin Bank (aplikacja Getin Mobile)
•	 T-Mobile Usługi Bankowe (aplika-

cja T-Mobile Bankowe)

OŚWIATA

 Szkoła nr 2 w Skrzyszowie, fot. Mateusz Papuga

Szkoła w Ładnej, fot. Mateusz Papuga
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Dodatkowe oddziały 
w przedszkolach

Od września 2017 roku w  Przed-
szkolu Publicznym im. Ks. Prałata 
Aleksandra Siemieńskiego w  Szyn-
wałdzie i  w  Przedszkolu Publicznym 
w Pogórskiej Woli zostały utworzone 
dodatkowe oddziały przedszkolne. 
Konieczność uruchomienia dodatko-
wych oddziałów wynikała z  dużego 
zainteresowania zapisami dzieci do 
przedszkoli. Dzięki przychylności Wój-
ta Gminy Skrzyszów do przedszkoli 
zostały przyjęte wszystkie dzieci co 
wiązało się koniecznością urucho-
mienia dodatkowych oddziałów i za-
bezpieczeniem dodatkowych środków 
na ich funkcjonowanie. Podobnie jak 

w  roku ubiegłym, również i  w  tym 
roku szkolnym dzieci mogą przebywać 
w naszych przedszkolach do godziny 

1700 co stanowi duże ułatwienie dla ro-
dziców, którzy mogą później odbierać 
dzieci z przedszkoli.

Wakacje to dobry czas na remonty 
w szkołach i przedszkolach, zwłasz-
cza przed wprowadzeniem w  życie 
zmian systemowych dotyczących 
wydłużenia nauki w  szkołach pod-
stawowych i wygaszaniu gimnazjów. 
Jak przygotowały się szkoły w naszej 
gminie na nowy rok szkolny?

Przede wszystkim zmodernizo-
wano sieć internetową we wszyst-
kich naszych placówkach, aby móc 
wprowadzić e-dzienniki. Taki system 
kontroli wyników nauczania dziecka 
przez rodzica doskonale sprawdza się 
już w wielu polskich szkołach. Rodzice 
w każdej chwili mogą zobaczyć oceny 
w  dzienniku, bez konieczności przy-
chodzenia do szkoły. Od tego roku 

szkolnego również rodzice uczniów 
naszych szkół mogą korzystać z  e-
dzienników.

Prawie w  każdej z  placówek było 
coś do odświeżenia czy wyremonto-
wania. Malowano sale, cyklinowano 
posadzki, ale też przeprowadzono 
poważniejsze remonty. W  Zespole 
Szkół Podstawowej nr 1 i  Gimnazjum 
w  Szynwałdzie wymieniono parkiet 
w sali gimnastycznej, a Szkoła w Ładnej 
zyskała salę wraz z zapleczem sanitar-
nym dla oddziału „O”. 

Większość prac w naszych placów-
kach został wykonana przez osadzo-
nych z  Zakładu Karnego w  Tarnowie 
oraz przez pracowników zatrudnio-
nych w ramach robót publicznych i prac 

społecznie użytecznych co przyniosło 
gminie dodatkowe oszczędności.

Dzieci rozpoczęli nowy rok szkolnych 
w  bezpiecznych, dostosowanych do 
potrzeb, estetycznych pomieszczeniach. 

W  tym roku w  szkołach podsta-
wowych na terenie gminy Skrzyszów 
rozpoczęło naukę 1 296 uczniów. Nato-
miast naukę i zabawę w przedszkolach 
w  sumie rozpoczęło 395 dzieci. Do-
kładna liczba dzieci w poszczególnych 
szkołach i  przedszkolach wygląda 
następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 
Pawła II w Skrzyszowie: ok. 350;

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii 
Krajowej w Szynwałdzie: ok. 339;

- Szkoła Podstawowa im. Heleny 
Marusarzówny w Pogórskiej Woli: 310;

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. 
Piotra Skargi w Skrzyszowie: 61;

- Szkoła Podstawowa im. Boha-
terów Westerplatte w Łękawicy: 144;

- Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Ładnej: 92;

- Przedszkole Publiczne w  Skrzy-
szowie: 164;

- Przedszkole Publiczne im. Ks. 
Prałata Aleksandra Siemieńskiego 
w Szynwałdzie: 66;

- Przedszkole Publiczne im. Kapi-
tana Józefa Budzika w Łękawicy: 69;

- Przedszkole Publiczne w Pogór-
skiej Woli: 96.

Szkoły przygotowane na start

fot. Ewelina Wójtowicz

fot. Anna Mądel
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W  Szkole Podstawowej w  Łęka-
wicy trzeciego października odbyły 
się uroczyste obchody Dnia Patrona 
Szkoły. Szkoła w  Łękawicy nosi imię 
Bohaterów Wester-
platte w związku z tym 
uczniowie zaprezen-
towali okolicznościo-
we przedstawienie 
poświęcone wydarze-
niom z polskiej historii, 
nawiązującej do czasów 
wojennych. Specjal-
nie na tę uroczystość 
przygotowano dwu-
wymiarową scenogra-
fię, której autorem jest 
Andrzej Januś, Janusz 
Barnaś i  Elżbieta Bu-
dzik. Uczniowie z  klas 
piątych i  szóstych za-
tańczyli „Poloneza”. 
Scenariusz akademii 
przygotowała Teresa 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Skrzyszowie pożegnano od-

Kozaczka. Wśród osób współpracują-
cych przy organizacji tego wydarzenia 
byli: dyrektor Urszula Mucharska-
-Ramza, Katarzyna Siciarz, nauczyciele: 

chodzącego na emeryturę pana Ada-
ma Olszewskiego, nauczyciela chemii 

Kinga Wzorek-Szpala, Anna Sata-
sior-Siudut, Urszula Lonc-Plebanek 
oraz pracownicy szkoły w  Łękawicy 
i rodzice.

i wychowawcę wielu pokoleń młodych 
mieszkańców Skrzyszowa. Dyrektor 
szkoły, Robert Wadycki w imieniu całej 
społeczności szkoły podziękował panu 
Adamowi za wspólnie spędzone lata. 
Słowa podziękowania skierował także 
wójt, Marcin Kiwior, który wręczył panu 
Adamowi Olszewskiemu Nagrodę Wój-

ta Gminy Skrzyszów. 
Słowa wdzięczności 
i wzruszenia płynęły 
również od uczniów 
i  rodziców, którzy 
zapamiętają swo-
jego profesora jako 
człowieka cierpli-
wego, opanowane-
go, zachowującego 
życzliwość i pogodę 
ducha. Emocje nie 
ominęły Pana Ada-
ma, który żegnając 
się z miejscem swojej 
wieloletniej pracy 
nie krył wzruszenia 
i  ciekawych wspo-
mnień związanych 
ze szkołą w  Skrzy-
szowie. 

Święto patrona szkoły w Łękawicy

Wychowawca wielu 
pokoleń na emeryturze 

fot. Mateusz Papuga

źródło: SP w Ładnej
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W tym roku po raz trzeci w gminie 
Skrzyszów odbyły się półkolonie dla 
uczniów wszystkich szkół. Łącznie z tej 
formy letniego wypoczynku skorzysta-
ło 424 uczniów. W półkolonii w Szkole 
Podstawowej w Ładnej wzięło udział 46 
uczniów, a jej całkowity koszt wyniósł  
8 464,20 zł. w tym 2 040,00 zł. stano-
wiły wpłaty od uczestników. Najwięk-
szą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie 
zamku w  Łańcucie, Skansenu Arche-
ologicznego w  Trzcinicy i  Skansenu 
Pszczelarstwa w  Stróżach. Z  kolei 
uczestnicy półkolonii w  Szkole Pod-
stawowej w Łękawicy najlepiej wspo-
minają wycieczkę do Zatoru, Skamie-
niałego Miasta w  Ciężkowicach oraz 
udział w  warsztatach 
„Od denara do złotów-
ki” w Galerii Panoramy 
w Tarnowie. W Łękawi-
cy z tej formy letniego 
wypoczynku skorzy-
stało 54 uczniów, a po 
uwzględnieniu wpłat 
uczestników w kwocie  
3 330 zł. całkowity koszt 
półkoloni i  wyniósł  
9 143,20 zł. Dla uczniów 
Szkoły Podstawowej 
w Pogórskiej Woli na-
jatrakcyjniejszy okazał 
się wyjazd do Aquapar-

ku w Dębicy i do parku rozrywki w Za-
wadzie. W tej półkolonii uczestniczyło 
108 dzieci, wpłaty uczestników wy-
niosły 6 680 zł., a  jej całkowity koszt 
to 13 553,20 zł. Uczestnicy półkolonii 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszo-
wie najbardziej byli zadowoleni z wy-
jazdu do rancza „Furioso”, zwiedzania 
kopalni soli w  Bochni oraz z  wyjazdu 
do Rabkolandu - Rodzinnego parku 
Rozrywki i  Edukacji. Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Skrzyszowie zgromadziła 
91 uczestników półkolonii, a jej całko-
wity koszt wyniósł 23 855,30 zł., w tym  
6 945 zł stanowiły wpłaty uczestników. 
Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 
w  Skrzyszowie głównie upłynęły 

pod znakiem wycieczek do Centrum 
Aktywnego Wypoczynku w  Borku 
oraz krakowskiego zoo. W tej półko-
lonii wzięło udział 20 dzieci, wpłaty 
uczestników wyniosły 900 zł., a całko-
wity koszt oszacowano na 4 213,40 zł. 
Z kolei w Szkole Podstawowej w Szyn-
wałdzie najwięcej radości uczestnikom 
sprawiło zwiedzanie średniowiecznego 
zamku w  Dębnie oraz zwiedzanie 
zoo i rejs statkiem po Wiśle w Kra-
kowie. W  półkolonii w  Szynwałdzie 
wzięło udział 105 uczestników, po 
uwzględnieniu ich wpłat wynoszących 
6 525 zł. jej całkowity koszt wyniósł  
22 837,10 zł. Dodatkowo Uczestnicy 
półkolonii we wszystkich pięciu miej-

scowościach oprócz 
zaplanowanych wy-
jazdów mieli także za-
pewnione wiele atrakcji 
w  postaci gier, zabaw, 
rozgrywek sportowych 
i  seansów bajkowych. 
Półkolonie w  naszej 
gminie co roku cieszą 
się bardzo dużym zain-
teresowaniem zarów-
no wśród uczniów jak 
i  rodziców i  stanowią 
atrakcyjną formę spę-
dzania wakacyjnego 
wypoczynku.

Półkolonie w naszej gminie

fot. Ewelina Wójtowicz
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W imieniu Wójta i Rady Gminy Skrzyszów, mieszkańców i uczestników XXII Dożynek Gminnych w Pogórskiej Woli, 
składamy wyrazy wdzięczności za wsparcie finansowe i organizacyjne sponsorom:

SPONSOR GŁÓWNY 
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH 
GAZ-SYSTEM S.A. 

Gospoda-Biesiadna Urszula Barnaś

Huta Szkła Gospodarczego 
Tadeusz Wrześniak SP. z o. o. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 

„W.MAREK” MAREK WIESŁAW

Daniel Onik Copy Biuro

SIGMA - GLASS PRODUCENT SZKŁA OZDOB-
NEGO I ARTYSTYCZNEGO Piotr SAJDAK

Krzysztof Mącior 
Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT”

Maria Witkowska Bruk-Bet

BANK SPÓŁDZIELCZY
RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

Marcin Szczęch

Tarnowskie Wodociągi Marek Grzywa (Redruk)

PIETRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GREINPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „IMBUD” 
JERZY I JAROSŁAW GAJDOSZ SPÓŁKA JAWNA
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PODZIĘKOWANIA

Lucyna i Jan Świątek
Firma GROM Krysztof, Kamil i Daniel Zdeb
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 „MARTIN” MARCIN KAWA
FERMA DROBIU ROMAN DRĄG
Małgorzata i Sławomir Mądel
Zakład Mechaniki Pojazdowej Janusz Kozioł
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
„RENIMAR” MAREK KOLAWA
ROMAN TYPEK SKLEP 
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY „GROSIK”
Zakład Elektro-Instalacyjny Kazimierz Hetman
KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ STUDZIŃSKI NOTARIUSZ
Auto Komis Modelscy
Barbara i Rafał Rolniccy
Ernest i Paulina Para
„ELEKTROECO” SPÓŁKA Z O. O.
Janusz Fistek
Józefa i Jan Kubala ferma drobiu
Elżbieta Dziurawiec
F.H.U. „EMIR” M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ S. J. 
ŁABĘDŹ GRAŻYNA F.U.H. „INSPLAST 2”
ZAKŁAD MURARSKI  SMAGACZ ANDRZEJ
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO SZKOŁA LUZ 
J.ZAWORSKI M.ŚWIERCZEK S. J.

·

Redaguje zespół: Danuta Flaumenhaft, Weronika Nowak, Justyna Kielian, Zbigniew Guzy Zdjęcia: Anna 
Mądel, Mateusz Papuga Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie Współpraca: Urząd 
Gminy Skrzyszów Okładka: Mateusz Papuga (zdjęcie) Adres redakcji: echogminy.redakcja@gmail.com 
Nakład: 3 000 egzemplarzy Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWA „MEGI” DARIUSZ SZYMCZAK

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 
ELŻBIETA ONIK

TOMASZ 
NAZIMEK 
„PERFEKT”

Stanisław Jarosz (Taurus)

Paweł Mróz

FUHP INSTALATOR Stanisław Mucha

Magdalena i Piotr Kopczyńscy

Firma Transportowo Usługowo Handlowa
Ryszard Czarnik
Rafał Iwan
Dominik Garlicki
F.H.U. „KAMIL” ROBERT SMOSZNA
Barbara Podstawska
Angelika I Tomasz Hajdukowie
Norbert Kłusek
Dariusz Sądowicz
Jan Tendera
Julian i Paweł Kloch
Stanisław Kamysz
Krzysztof Głuszak
Jan Buras
UPS A4 Olszowka i Leśniak
JAN SOPRYCH USŁUGI 
REMONTOWO-BUDOWLANE
PRACOWNIA INŻYNIERSKA EUGENIUSZ BANEK
Mateusz Augustyn
Maria i Krzysztof Kowalscy
Stanisław Chwistek, Pogórska Wola
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ECHO GMINYWAKACJE

Podczas tegorocznych wakacji 
panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ładnej zapewniły dzieciom dodat-
kowe atrakcje w postaci warsztatów 
i wycieczki. Podczas zajęć uczestnicy 
mieli okazję do tego, by zgłębić tajniki 
powstawania tkaniny, papieru czerpa-
nego i świec z wosku. Dzieci zobaczyły 
także w  jaki sposób powstają drew-

Sześcioosobowa grupka młodzieży 
gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w  Skrzyszowie 
w sierpniu uczestniczyła w kilkudnio-
wej wyprawie edukacyjnej zorganizo-
wanej przez pracowników Centrum 
Edukacji IPN w Krakowie - Przystanek 
Historia. Wycieczka była częścią na-
grody, którą uczniowie wywalczyli 
w  konkursie historycznym „Kresy 
- polskie ziemie wschodnie w XX wie-
ku”. Uczczenie 80 rocznicy zbrodni 
dokonanej przez NKWD na Polakach 
zamieszkujących Kresy Wschodnie 
i pamięci ofiar „Operacji polskiej” w la-
tach 1937-1938 było celem tej wyprawy.

W  pierwszym dniu wycieczki 
uczniowie dotarli do miasta Dołbysz 
gdzie uczcili 80 rocznicę rozpoczęcia 
Wielkiego Terroru. Uczestnicy wy-
cieczki oddali hołd pomordowanym 
mieszkańcom Dołbysza i Żytomierza. 
Podczas trasy uczestnicy wysłuchali 
wykładów prof. Artura Patka (UJ) 
o Marchlewszczyźnie, dr hab. Henryka 
Głębockiego (IPN/UJ) o „Operacji pol-

niane zabawki, karmniki i  jak można 
uszyć maskotkę oraz samodzielnie 
wykonać ceramiczne płaskorzeźby. 
Warsztaty rękodzielnicze oraz cera-
miczne zostały zrealizowane w  ra-
mach projektu „Warsztaty z zakresu 
ginących zawodów na terenie wsi 
Ładna” sfinansowanego z  budżetu 
gminy Skrzyszów. Członkinie koła 

skiej” NKWD, dr Pawła Naleźniaka (IPN) 
o wrześniu 1939 roku. Uczniowie byli 
także w Kijowie na Polskim Cmentarzu 
Wojennym Kijów - Bykownia. W tym 
mieście zwiedzili także Plac Niepod-
ległości (Majdan Niezależności), Złotą 
Bramę, Sobór Mądrości Bożej i Ławrę 
Kijowsko-Peczerską. Młodzież od-
wiedziła także Park Zofiówka w miej-
scowości Humań, pałac Szczęsnego 

zorganizowały także wycieczkę do 
„Centrum Aktywnego Wypoczynku 
Borek”. Dzieci pod okiem animato-
rów odbyły Wielka Wyprawę Solnym 
Szlakiem czyli odkryły tajemnice daw-
nych rzemiosł, rozwiązywały zagadkę 
Zbója Szyca oraz przekonały się co 
znaczy współdziałanie i poznały jego 
siłę przygotowując dalekomorską 
wyprawę. Uczestnicy tej wyprawy po-
znali także tajemnice świata przyrody 
mi.in zobaczyły z bliska niesamowity 
świat owadów. 

Potockiego w  Tulczynie oraz koszary 
wojsk Suworowa. Jednym z  punktów 
wycieczki był także Kamieniec Podolski 
i  Chocim. Tam młodzież wysłuchała 
historii i legend dotyczących Kamieńca 
Podolskiego. Cała wyprawa zakoń-
czyła się we Lwowie. Przewodnikiem 
wycieczki był Aleksander Strojny, 
a  opiekę nad uczniami sprawowała  
Maria Kozioł. 

Wakacje z KGW w Ładnej

Młodzi badacze historii na Ukrainie

źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie

źródło: KGW w Ładnej
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WAKACJE

Gra terenowa 
i warsztaty teatralne 
(Pogórska Wola)

W tym roku wakacje w Gminnym 
Centrum Kultury i  Bibliotek rozpo-
częły się bardzo wcześnie, bo już 29 
czerwca Grą terenową w Pogórskiej 
Woli. Wśród zadań, które czekały na 
uczestników wymienić można: po-
konywanie slalomu z  przeszkodami, 
szukanie tajemniczej liczby 55, łapanie 

świnek czy spotkania z  tajemniczy-
mi postaciami, które przekazywały 
niezbędne informacje potrzebne do 
ukończenia gry. A wszystko to działo 

się w  punktach rozmieszczonych na 
terenie Pogórskiej Woli. W grze wzięło 
udział 16 osób.

W Placówce Wsparcia Dziennego 
w Pogórskiej Woli 10 sierpnia odbyły 
się także warsztaty teatralne w ra-
mach których uczestnicy mieli okazję 
w  formie zajęć ruchowych poznać 
techniki i  narzędzia, którymi posłu-
guje się aktor w  swojej codziennej 
pracy. Warsztaty poprowadził mu-
zyk i  instruktor teatralny Arkadiusz 
Boryczka.

Magiczne wakacje 
w Pracowni Orange 
(Łękawica)

Biblioteka Publiczna w Łękawicy, 
w której mieści się Pracownia Orange 
od 13 do 27 lipca stała się przestrzenią, 
w której odbył się cykl warsztatów pod 
nazwą Magiczne wakacje w Pracowni 
Orange, a wśród nich znalazły się m.in.: 
warsztaty samoobrony, pokaz sztuczek 
magicznych, warsztaty tworzenia de-
koracyjnych mydełek.

Na wakacje czas
(Ładna i Skrzyszów)

Program kryjący się pod nazwą 
„Na wakacje czas” obejmował cykl 
różnorodnych zajęć plenerowych 
i  stacjonarnych oraz wycieczek od-
bywających się w  dniach od 11 lipca 
do 24 sierpnia. W  programie zajęć 
znalazły się m.in.: gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, warsztaty ceramiczne, 
kino pod chmurką czy dziecięce la-
boratorium.

Wymienione zajęcia miały miejsce 
w Domu Strażaka i pracowni garncar-
skiej „Ulepione marzenia” w  Ładnej 
oraz w plenerze. 

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek oraz Placówka Wsparcia Dzienne-
go w Skrzyszowie było również part-
nerem projektu „Mały Skrzyszów. 
Tropię to” sfinansowanym ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 
w  ramach programu Bardzo Młoda 

Kultura 2016 – 2018. Placówka Wspar-
cia Dziennego stała się miejscem, 
w  którym od sierpnia do września 
został zrealizowany cykl warszta-
tów dziennikarskich o  różnorodnej 
tematyce, których celem było przy-
gotowanie ścieżki wspomnień oraz 
„współtworzenie” przewodnika po 
Skrzyszowie, a  także wycieczka do 
Sądeckiego Parku Etnograficznego 
w Nowym Sączu. 

Lato w Szynwałdzie
W bibliotece w Szynwałdzie w ra-

mach projektu „Wakacje z pomysłem” 
od 14 lipca do 30 sierpnia odbyło się w su-
mie szesnaście spotkań, których program 
obejmował:

filmowe niespodzianki – projekcje 
ośmiu bajek na dvd; warsztaty: samo-
obrony, modelarskie, muzyczne i zajęcia 
plastyczne.

Warsztaty zostały zrealizowane przez 
grupę nieformalną Animatorki wraz z pa-
tronem, Stowarzyszeniem Mój Szynwałd 
w ramach projektu p.n. „Wakacje z po-
mysłem” dofinansowanego z programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
Województwa Małopolskiego i  Gminy 
Miejskiej Kraków.

W sierpniu w bibliotece w Szynwał-
dzie odbyły się także warsztaty malowa-
nia światłem w czasie których uczestnicy 
przy pomocy kolorowych latarek i apara-
tów fotograficznych tworzyli niezwykłe 
elementy świetlne. Warsztaty poprowa-
dziła grupa artystyczna Niezły cyrk.

Biblioteka w  Szynwałdzie stała się 
również przestrzenią, w  której zostały 
zrealizowane radiowe warsztaty dzien-
nikarskie przygotowane przez dzien-
nikarzy radia RDN Małopolska. Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie 
zorganizowało także wycieczki do Pustyni 
Błędowskiej i  do Jaskini Nietoperzowej 
oraz do Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie. 

Łącznie we wszystkich zajęciach wa-
kacyjnych w  gminie Skrzyszów wzięło 
udział ponad 500 osób. 

/źródło: Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie/

Wakacje w Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

fot. Justyna Kielian, Anna Mądel
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ECHO GMINYOSOBOWOŚCI

Porucznik Anna Kaczmarczyk, 
wywodząca się z  gminy Skrzyszów, 
a  obecnie mieszkająca i  pracująca 
w  Krakowie, została uhonorowana 
medalem Florence Nightingale - naj-
wyższym oznaczeniem na świecie, 
przyznawanym przez Międzynaro-
dowy Komitet Czerwonego Krzyża. 
Odznaczenie to jest przyznawane 
osobom, które wyróżniły się czynami 
wymagającymi poświęcenia i  wyjąt-
kowej odwagi w  niesieniu pomocy 
ludności, zarówno w  czasie wojen 
jak i  pokoju, ofiarom konfliktów, 
kataklizmów i  katastrof, a  także za 
wyjątkowe zasługi dla pielęgniarstwa, 
nowatorską i twórczą działalność na 
rzecz zdrowia publicznego i edukacji 
pielęgniarskiej.

Pani porucznik obecnie pracuje 
w  Wojskowym Ośrodku Medycyny 
Prewencyjnej w Krakowie, ale rozpo-
czynała służbę wojskową jako pierw-
sza kobieta w  kompanii szturmowej 
6 Brygady Desantowo-Szturmowej 
w  Krakowie w  roku 2000. Niedługo 

Kolejna edycja konkursu „Najlepszy 
Sołtys Województwa Małopolskiego 
AD’ 2016” przyniosła wyróżnienie dla 

później, bo już w roku 2001, wraz ze 
swoją jednostką służyła na Bałkanach 
w  składzie Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego SFOR w Bośni i Hercego-
winie. W 2009 r. wraz z „Czerwonymi 
Beretami” ponownie udała się na misje 
do Afganistanu. Na wiosnę 2009 r. wy-
lądowała na lotnisku w Bagram, a na-

pani Marii Żywiec, sołtys z Szynwał-
du. Gospodyni tej miejscowości takie 
wyróżnienie otrzymała już po raz drugi, 

stępnie została przetransportowana 
do Ghazni, gdzie w  środku pustyni 
służyła rannym żołnierzom w  bazie 
wojskowej prawie do końca 2009 r.

Poświęcenie, odwaga, patriotyzm 
to cechy, które pomagały jej prze-
trwać trudne chwile. Uhonorowana, 
ciężka praca Pani porucznik może 
być inspiracją dla wielu młodych ludzi. 
Gratulujemy wysokiego odznaczenia  
i liczymy na jej dalsze wsparcie i zaan-
gażowanie w rozmaite przedsięwzięcia 
w naszej gminie. 

pierwszy raz w 2013 roku. Uroczystość 
wręczenia nagród i wyróżnień odbyła 
się dwunastego sierpnia w  Radgosz-
czy przy udziale wójta gminy Marcina 
Kiwiora. Pani Maria jest sołtysem 
Szynwałdu już od sześciu lat i  znana 
jest zarówno w  gminie Skrzyszów 
jak i w swojej miejscowości z licznych 
inicjatyw, które podejmuje na rzecz 
mieszkańców. 

Nagroda w  konkursie na „Najlep-
szego Sołtysa Województwa Mało-
polskiego” przyznawana jest od 1999 r. 
i jest jedną z form uznania pracy sołty-
sa na rzecz swojej lokalnej społeczności 
oraz okazją do rozpowszechnienia 
dobrych praktyk. Każde tego typu 
wyróżnienie ma ogromne znaczenie 
dla sołtysa. Pani Maria zdobyła również 
wyróżnienie w  konkursie na sołtysa 
roku 2016 podczas tegorocznych do-
żynek powiatowych w Gromniku.

Najwyższe odznaczenie 
dla porucznik Anny Kaczmarczyk

Wyróżnienie dla pani sołtys Szynwałdu

 fot. Piotr Zięba

 fot. Piotr Zięba
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AKTYWNI SOŁTYSI

Sołtysi z naszej gminy chętnie biorą 
udział w  spotkaniach o  charakterze 
edukacyjnym. Przykładem tego było 
szkolenie pn. „Edukacyjny podwie-
czorek z  sołtysami” w  Dąbrowie Tar-
nowskiej. Wykład zorganizował Woje-

wódzki Urząd Pracy w Krakowie, a jego 
tematem było nieodpłatne korzystanie 
z usług doradczych w kwestii: 
 •  kierunek kariera;
 •  wsparcie dużych i małych przedsię-

biorstw;

 •  pomoc edukacyjna.
Zasób wiedzy przekazany sołtysom 

pozwoli na pomoc mieszkańcom m.in. 
w kwestii dofinansowania w 87% kursu 
nauki języków obcych czy zdobycia 
prawa jazdy.

Reprezentacja czterech 
sołtysów z  naszej gminy 
uczestniczyła w uroczysto-
ści 25-lecia Małopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów. 
Jubileuszowe obchody roz-
poczęły się 24 września 
mszą świętą w  Bazylice 
Mariackiej, natomiast po-
została część uroczystość 
miała miejsce w Auditorium 
Maximum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a  przy-
wilej niesienia sztandaru 
Małopolskiego Stowarzy-
szenia Sołtysów przypadł 
w  udziale p. Stanisławowi 
Starostce sołtysowi z  Łę-
kawicy.

Edukacyjny podwieczorek z sołtysami

Jubileusz Małopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów

źródło: Halina Mondel

źródło: Halina Mondel
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ECHO GMINYSTOWARZYSZENIA

Plac zabaw NIVEA w Łękawicy stał się 
miejscem szczególnej troski mieszkań-
ców. Wszystko stało się za sprawa grupy 
nieformalnej Aktywne Mamy, która pod 
patronem Zielonego Pierścienia Tarnowa 
zmotywowała mieszkańców Łękawicy 
do uporządkowania terenu wokół placu 
oraz posadzenia roślin. Sadzenie roślin 

Uprawianie różnych form aktyw-
ności sportowej w  ostatnich latach 
stało się bardzo modne wśród osób 
w każdym wieku. Szczególnie popu-
larną dyscypliną sportu stała się forma 
rekreacji polegająca na marszach ze 
specjalnymi kijami zwana popularnie 
Nordic Waking. Również na drogach 
naszej gminy często można spotkać 
osoby uprawiające ten rodzaj ak-
tywności. W odpowiedzi na potrzeby 

odbyło się osiemnastego sierpnia pod 
czujnym okiem autorki projektu ogro-
du, Joanny Marszałek, która na co dzień 
prowadzi firmę „Archi - Plant”. Firma ta 
zajmuje się projektowaniem, zagospoda-
rowywaniem ogrodów przydomowych 
oraz terenów zieleni publicznej wraz 
z  ich kompleksową realizacją. Piękny 

ogród powstał 
dzięki  dotacj i 
z  projektu FIO 
i  pracy miesz-
kańców Łęka-
wicy, a wspólnie 
prace zbliżyły do 
siebie zarówno 

mieszkańców w  każdej miejscowości 
gminy Skrzyszów został zrealizowany 
projekt pn. „Wychodzimy z domów”, 
który obejmował cykl dwumiesięcz-
nych treningów z  kijkami Nordic 
Walking. Treningi prowadziła instruk-
torka Małgorzata Ciach posiadająca 
uprawnienia i  duże doświadczenie 
w  tym zakresie. Projekt realizowany 
był przez stowarzyszenie Klub Kobiet 
Kreatywnych GRACJA wraz z  grupą 

starszych jak i młodszych mieszkańców.
Projekt pn. Wspólnie posadzimy – 

wioskę naszą upiększymy – aktywizacja 
oraz integracja międzypokoleniowa 
lokalnej społeczności wsi Łękawica re-
alizowany jest przez grupę nieformalną 
Aktywne Mamy pod patronatem Zielo-
nego Pierścienia Tarnowa i  jest współ-
finansowany ze środków otrzymanych 
z Programu Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich, Gminy Miejskiej Krakowa oraz 
Województwa Małopolskiego. Na jego 
realizację otrzymano 5 000 zł.

Aktywne mamy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy włą-
czyli się w inicjatywę tworzenia ogrodu 
tj. OSP Łękawica, Kołu Pszczelarzy 
w Skrzyszowie, Przedstawicielom Przed-
szkola Publicznego, a także wszystkim 
mieszkańcom.

nieformalną Aktywne Babki i uzyskał 
dofinansowanie z programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska 
Lokalnie w  kwocie prawie 5 tys. zł. 
Celem projektu było nauczenie 
uczestników prawidłowego chodze-
nia z  kijkami Nordic Walking z  wy-
korzystaniem techniki podstawowej 
i  techniki fitness. Uwieńczeniem 
dwumiesięcznych treningów było 
wspólne spotkanie przy grillu wszyst-
kich adeptów tej dziedziny sportu, 
które odbyło się w sobotę 23 września. 
Każdy z uczestników otrzymał certy-
fikat potwierdzający nabycie nowych 
umiejętności, a  osoby najbardziej 
aktywne dostały także dyplom za 
wzorową frekwencję. Specjalnie na 
tę okoliczność przygotowano także 
medale dla czterech panów, którzy 
nie bali się podjąć wyzwania i sięgnąć 
po dziedzinę sportu, która zazwyczaj 
uprawiana jest przez kobiety. Me-
dalami uchonorowano także sześciu 
innych panów, którzy od kilku lat ak-
tywnie pomagają w realizacji różnych 
inicjatyw podejmowanych przez Klub 
Kobiet Kreatywnych „Gracja”.

Klub Kobiet Kreatywnych „Gra-
cja” zaprasza na zajęcia z aerobiku, 
które obecnie są prowadzone w Po-
górskiej Woli i Szynwałdzie. 

Piękny ogród w Łękawicy

Zakończenie projektu 
„Wychodzimy z domów”

źródło Katarzyna Łabędź

 fot. Marcin Ausenberg
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Koło Pszczelarzy Skrzyszów re-
alizuje obecnie projekt pod nazwą 
„Pszczoły nasze wspólne dobro”. 
W ramach przedsięwzięcia czterdzie-
stu pszczelarzy z terenu naszej gminy 
oraz całego powiatu tarnowskiego 
bierze udział w  zajęciach teoretycz-
nych oraz praktycznych. W   dniach 
22-23 września pszczelarze odbyli 
wizytę studyjną do Pasieki Barć 
w Kamiannej, gdzie pod okiem Pana 
Jacka Nowaka mieli okazję przyglądać 
się pracy na pasieczysku, zwiedzić 
skansen uli, pawilon pasieczny czy 
też Galerię św. Ambrożego - patrona 
pszczelarzy.

Na początku tegorocznych wa-
kacji w Szkole Podstawowej w Szyn-
wałdzie miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie. Na jubileuszowe spo-
tkanie „skrzyknęli” się absolwenci 
tej szkoły z 1967 r., czyli po pięćdzie-
sięciu latach od jej ukończenia. Przy-
byli prawie wszyscy absolwenci oraz 
dwie nauczycielki ówczesnej ósmej 
klasy - Pani Adela Foszcz i Pani Ce-
cylia Kopacz. Spotkanie poprzedziła 

W   r a m a c h 
projektu w  so-
b o t ę  2 1  p a ź -
dziernika odbyła 
się akacja nasa-
dzania drzewek 
miododajnych na działkach gminnych. 
Akcja miała na celu uświadomienie  
społeczności  lokalnej  jak  ważne  jest 
to,  aby pszczoły  miały  swoje  pożytki.

Koło Pszczelarzy zorganizowa-
ło także dwa konkursy tj. na nowy 
logotyp koła oraz konkurs literacki 
o tematyce pszczelarskiej. Termin nad-
syłania prac konkursowych upłynął 
24 października. Regulamin konkursu 

msza św. w  kościele parafialnym, 
a  wcześniej absolwenci odwiedzili 
groby zmarłych koleżanek i kolegów 
oraz złożyli kwiaty na grobie śp. 
Stanisława Lisa, ich Wychowawcy 
i Dyrektora Szkoły. 

Uroczystą oprawę spotkania przy-
gotowała Dyrekcja Szkoły w Szynwał-
dzie. Absolwenci i Nauczyciele otrzy-
mali pamiątkowe listy gratulacyjne 
oraz wpisali się do założonej w  tym 

oraz dodatkowe informacje na temat 
działań realizowanych w ramach pro-
jektu są dostępne na stronie www.
pszczoły-skrzyszow.pl.

Projekt jest finansowany  ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

w  ramach Rządowego Programu 
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Piotr Olszówka

celu Księgi Jubileuszowej. Część nie-
oficjalną wypełniło wspominanie zda-
rzeń szkolnych – żartów i „psikusów” 
oraz śpiewy i oglądanie zdjęć sprzed 
pięćdziesięciu lat, oraz z  poprzed-
niego spotkania, które odbyło się 
przed trzydziestoma laty. Atmosfera 
spotkania była tak dobra, że wszyscy 
jednogłośnie zdecydowali, że za jakiś 
czas spotkają się ponownie.   

  Antonina Setlak

Projekt „Pszczoły nasze wspólne dobro”     

Spotkanie po pięćdziesięciu latach

źródło Antonina Setlak

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Skrzyszów o informowanie 
tutejszego GOPS o osobach samotnych, w starszym wieku, niepełnosprawnych i chorych, które nie mają odpowiedniej 
opieki zagwarantowanej ze strony rodziny lub społecznosci lokalnej. Prosimy też o zgłaszanie miejca pobytu osób bez-
domnych oraz będących pod wpływem alkoholu, których życie jest zagrożone z powodu niskich temperatur. Telefon 
kontaktowy GOPS w Skrzyszowie: 14 688 70 17 Telefon kontaktowy Komisariatu Policji w Skrzyszowie: 14 628 23 10
  Kierownik GOPS Maria Kowalska
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nie zachęcała do wyjścia 
z domu, jednak mimo to 
organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania.   

S t o w a r z y s z e n i e 
Olimp Skrzyszów bardzo 
dziękuje wszystkim za 
wszelką pomoc, przede 
wszystkim Panu Wójtowi 
oraz pracownikom gminy. 
Wszystkim wolontariuszom za bez-
interesowną pomoc przy organizacji 
zawodów i  sponsorom za wsparcie 

SPORT

We wrześniu  pod patronatem 
wójta gminy Skrzyszów oraz we współ-
pracy z UKS Ostoja Klikowa, Stowarzy-
szenie Olimp Skrzyszów zorganizowało 
I Towarzyskie Zawody Konne. 

Zwodnicy zmagali się w konkursie 
skoków, ścieżki huculskiej oraz zręcz-
ności powożenia. Zawodom towarzy-
szył pokaz  walki białą bronią wyko-
nany przez strzelców Tarnowskiego 
Oddziału Jazdy im. V Pułku Strzelców 
Konnych oraz konkurs plastyczny „Mój 
wymarzony dzień”. Tegoroczna pogoda 

Pierwsze zawody konne w Skrzyszowie

finansowe i rzeczowe. Zapraszamy na 
jazdę konną i hiopoterapię a na II Towa-
rzyskie Zawody Konne za rok.

fot. Andrzej Tylko

fot. Andrzej Tylko

fot. Justyna Tylko
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Coraz większym zainteresowa-
niem wśród miłośników piłki nożnej 
w  gminie Skrzyszów cieszą się roz-
grywki Amatorskiej Ligi Orlikowej. 

Latem rozegrana została IX edy-
cja Amatorskiej Ligi Orlikowej na 
boiskach Orlika w  Pogórskiej Woli  
i Skrzyszowie. W rozgrywkach zagrało 
dziewięć drużyn: 

1. Nuevo Palace 
2. Black&White
3. Niepokonani 
4. FC Jaskółki
5. Drużyna A 
6. Szybcy i Wściekli 
7. OSP Łękawica 
8. Dream Team
9. Team Savoy
Mecze rozgrywane były w  lipcu 

i sierpniu w każdy kolejny piątek tygo-
dnia o 19.00 i  20.10. Rozgrywki w Po-

Podobnie jak w  latach ubiegłych, 
30 lipca br. na boisku w  Skrzyszowie 
spotkały się drużyny ze wszystkich 
sołectw: Ładnej, Łękawicy, Pogórskiej 
Woli, Skrzyszowa i Szynwałdu.

Po dokonaniu losowania drużyn 
pierwszy mecz rozegrały LKS Ładna 
z  KS Łękawica. Chociaż obie drużyny 
zaprezentowały futbol, który podobał 
się publiczności, to jednak skutecz-
niejsi okazali się piłkarze z  Ładnej 

górskiej Woli sędziował Sebastian 
Starostka natomiast w  Skrzyszowie 
Paweł Klimek.

Należy zauważyć, że poziom roz-
grywek był zróżnicowany w meczach 
poszczególnych drużyn. Ważne jest 
także, że piłkarze Amatorskiej Ligi Or-
likowej są amatorami, ale prezentowali 
futbol na dobrym poziomie. Ostatecz-
nie zwycięzcą IX edycji Amatorskiej Ligi 
Orlikowej zwyciężyła drużyna Nuevo 
Palace z bilansem 20 punktów.

Po zakończeniu IX edycji drużyny 
spotkały się z  wójtem gminy, który 
uhonorował zespoły nagrodami.

Amatorska Liga Orlikowa szóstego 
października rozpoczęła X jubileuszo-
wą edycję, w której występuje sześć 
zespołów:

1. Niepokonani 
2. Drużyna A

wygrywając 3 : 1. Niemniej na wysokim 
poziomie zaprezentowali się piłkarze 
z   Pogórskiej  Woli, którzy rozegrali 
prawdziwie widowiskowe spotkanie 
z  LKS Szynwałd, jednak lepsi okazali 
się zawodnicy Szynwałdu jednym 
punktem wygrywając spotkanie.

Mimo bardzo dobrej formy jaką 
w  tym turnieju prezentowali zawod-
nicy z Ładnej nie poradzili sobie jednak 
w meczu z LUKS Skrzyszów przegry-

3. Szybcy i Wściekli 
4. FC Dzwonowa 
5. Nuevo Palace
6. OSP Łękawica.
Po I  kolejce na czoło ligi wysunęli 

się Szybcy i Wściekli, którzy zdystanso-
wali wszystkie drużyny strzelając aż 18 
bramek w meczu z OSP Łękawica, tym 
samym zdobywając najwięcej oczek.

II kolejka rozgrywek zmieniła układ 
tabeli. SZYBCY i WŚCIEKLI z pierwszego 
miejsca przesunęli się na drugą pozycję 
ustępując prowadzenie drużynie NU-
EVO PALACE, DRUŻYNA A awansowała 
z czwartego na trzecie miejsce, a OSP 
ŁĘKAWICA także awansowała z ostat-
niego, szóstego miejsca na pozycję piątą.

Z turnieju po II kolejce zrezygno-
wała ekipa FC DZWONOWA.

W  konsekwencji X jubileuszowa 
Amatorska Liga Orlikowa będzie od-
bywać się z udziałem pięciu drużyn. 
Informacje z poszczególnych rozgry-
wek są zamieszczane na stronie gminy 
Skrzyszów.

wając 0 : 1. W  kolejnych spotkaniach 
Pogoria wygrała z Łękawicą 1 : 0, LUKS 
Skrzyszów zaprezentował bardzo do-
bry styl pokonując ekipę z Szynwałdu 
2 : 0, Pogoria pokonała Łękawicę   
1 : 0, z  kolei LUKS Skrzyszów wygrał 
drugi mecz z Szynwałdem 2 : 0, Ładna 
w  spotkaniu z  Pogorią zaprezento-
wała wysoką klasę pokonując rywala  
2 : 0. Interesująco zaprezentowały się 
zespoły Szynwałdu i Łękawicy jednak 
spotkanie zakończyło się wynikiem 
remisowym 0 : 0. Natomiast niemal 
koncertowo zagrał LUKS Skrzyszów 
pokonując Pogorię 3 : 0.

Prawdziwą niespodzianką okazała 
się wygrana Szynwałdu z Ładną 1 : 0, 
mimo świetnej formy Ładnej.

W  ostatnim meczu turnie ju 
Skrzyszów zremisował z Łękawicą 0 : 0

Zwycięstwo w tegorocznym turnie-
ju odnieśli zawodnicy LKS Skrzyszów.

Na drugim miejscu uplasował się 
LKS Szynwałd, trzecią pozycją zajęła 
LKS Ładna, miejsce czwarte zajęła Po-
goria Pogórska Wola zaś miejsce piąte 
zajęła KS Łękawica.

Kurier sportowy

Największy gminny turniej piłkarski w roku

„O Puchar Wójta gminy Skrzyszów”

 fot. Mateusz Papuga

SPORT
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Cztery zestawy robotów Lofi Ro-
bot – Zestaw Edubox to sprzęt, który 
udało się pozyskać Pracowni Orange 
w Łękawicy w ramach projektu „#Su-
perkoderzy w  Pracowniach Orange”. 
Zestaw Edubox zawiera pakiety prze-
znaczone do konstruowania robotów 
dla początkujących wynalazców, któ-
rzy chcą poznać podstawy programo-
wania, elektroniki i  robotyki. Młodzi 
programiści za pomocą darmowego 
oprogramowania komputerowego 
mają okazję do tego, by napisać 
proste programy definiujące jak ma 
się zachować robot w  określonych 
warunkach. To od ich pomysłowości 
i fantazji zależeć będzie reakcja robota 
na bodźce zewnętrzne. Skonstruowa-
ny pojazd z chwytakiem, robot goryl, 
kolarz światłolub czy inna konstrukcja 
mogą poruszać się w określony przez 
konstruktora sposób, reagować na 
światło i przeszkody, a nawet rysować 

według zadanych instrukcji. Urzą-
dzenie działa na układzie Arduino, 
będącym jednym z  najpopularniej-
szych w  przemyśle i  automatyce. 
Konstruowanie oryginalnych robotów, 
które wykonują polecenia to ogromna 
satysfakcja dla twórcy, a jednocześnie 
nauka podstaw mechaniki, elektroniki 
i programowania. 

Ponadto, w ra-
m a c h  p ro j e k t u 
Grywalizacja, zor-
g a n i z o w a n e g o 
przez Fundację 
Orange udało się 
uzupełnić zbiór 
o  piąty zestaw 
robotów. Dzięki 
temu z  zajęć bę-
dzie mogła sko-
rzystać większa 
liczba zaintereso-
wanych. Wartość 

jednego zestawu wynosi 650 zł. Pro-
jekt „#Superkoderzy w  Pracowniach 
Orange” jest finansowany ze środków 
Fundacji Orange.

Zajęcia robotyczne w  Pracowni 
Orange (bibliotece w Łękawicy) z wy-
korzystaniem pozyskanych robotów 
rozpoczną się w  listopadzie i  będą 
się odbywać w  każdy czwartek. Za-
pisy i  dodatkowe informacje można 
uzyskać w Pracowni Orange oraz pod 
numerem Biblioteki Publicznej w Łę-
kawicy:  14 6744 234.

Agnieszka Szczupak

Nowoczesne roboty 
dla Pracowni Orange w Łękawicy

KULTURA

źródło: www.lofirobot.com

proj. i wyk.: Justyna Kielian



PAŻDZIERNIK 2017

23 

Obchodziliśmy 76 rocznicę śmierci 
patronki Szkoły Podstawowej w  Po-
górskiej Woli, Heleny Marusarz. Po 
Mszy Św., podczas której homilię 
wygłosił ks. Jerzy Borczewski, uro-
czystość przeniosła się pod Pomnik 
Pomordowanych w  czasie II wojny 
światowej, gdzie odbył się apel po-
ległych poprowadzony przez oficera 
kompanii wojskowej. W  uroczystości 
wzięli udział licznie przybyli goście, tj.: 
Kawaler Orderu Virtuti Militari płk Jerzy 
Pertkiewicz, żołnierz 16 pp Batalionu 
Barbara, wójt naszej gminy Marcin 
Kiwior oraz wójt gminy Pleśna Józef 
Knapik, dyrektor Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Krakowie, Delegatura 
w  Tarnowie Artur Puciłowski, ks. dzie-
kan Jerzy Borczewski, przewodniczący 
Rady Gminy Czesław Boruch, przed-
stawiciel Gaz Systemu, kierownik Miro-
sław Kasprzyk, radni z Pogórskiej Woli: 
Jan Świątek, Andrzej Wzorek, delegacje 
szkół noszących imię Heleny Marusa-
rzówny z Zębu z dyrektorem Piotrem 
Malinowskim i Zakopanego z dyrektor 
Grażyną Karpiel, dyrektorzy placówek 
oświatowych z  całej gminy, przed-
stawiciele OSP z  prezesem Januszem 
Madurą, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, delegacja ze Szkoły Podstawowej 

w Bistuszowej im. Oddziału „Regina II” 
AK i z XVI Liceum Ogólnokształcącego 
im. AK w Tarnowie, którzy przyjechali 
na tę uroczystość z  historycznym 
sztandarem XVI 
p.p. Batalionu Bar-
bara, nauczyciele, 
uczniowie i   ro-
dzice oraz miesz-
kańcy Pogórskiej 
Woli. Kolejny raz, 
uroczystość świę-
ta patrona szkoły 
uświetniła kom-
pania honorowa 
6. Batalionu Po-

wietrznodesantowego z  Krakowa. 
Niezwykle istotna była dla wszystkich 
obecność w tym miejscu przedstawi-
ciela rodziny patronki szkoły, zięcia 
Stanisława Marusarza, Juliana Bor-
guli z Zakopanego. Część artystyczna 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Pogórskiej Woli, uwieńczyła 
tegoroczne święto patronki, niezłom-
nej bohaterki Heleny Marusarz. 

WYDARZENIA

76 rocznica śmierci 
Heleny Marusarzówny

źródło: SP w Pogórskiej Woli
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fot. Mateusz Papuga

fot. Mateusz Papuga


