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Gminne drogi z nową
nawierzchnią
Przeszło półtora miliona złotych
kosztowały inwestycje na drogach
gminnych w 2011 roku w gminie
Skrzyszów. W tym czasie położono
6088 metrów nawierzchni asfaltowej we wszystkich pięciu sołectwach. Środki na ten cel pochodziły
z funduszy zewnętrznych, budżetu
gminy i funduszu sołeckiego.
Skrzyszów
W 2011 roku w Skrzyszowie przeznaczono 278 591,34 złotych na wykonanie nawierzchni asfaltowych. Za
tę kwotę położono asfalt na długości 1394 metrów dróg. Największe
prace dotyczyły drogi Stary Gościniec. Położono tam 1060 metrów
asfaltu za łączną kwotę 255 644,15
złotych.
Pieniądze pochodziły z środków
na zwalczanie skutków powodzi.
Z funduszu sołeckiego natomiast
zrealizowano położenie nawierzchni
na drodze Na Hoima. Asfalt wyłożono
na odcinku 134 metrów za kwotę 22
947,19 złotych.
Pogórska Wola
W poprzednim roku w Pogórskiej
Woli zrealizowano cztery inwestycje
drogowe. Najwięcej bo 264 823,46

złotych kosztowało wykonanie nowej
nawierzchni na drodze Pogórska Wola
– Ładna. Asfalt położono na długości 820 metrów. 187 878,56 złotych
przeznaczono na 1030 metrów drogi
Transnaft.
W obu przypadkach pieniądze
pochodziły z funduszu powodziowego. Za kwotę 68 068 złotych
z budżetu gminy sfinansowano
wyasfaltowanie pętli autobusowej.
Ostatnie prace to droga Na cmentarz. Kosztowała 22 947 67 złotych.
Środki pochodziły z budżetu sołectwa.
Łękawica
200 170.49 złotych - tyle kosztowały
nowe nawierzchnie asfaltowe w Łękawicy. Ze środków na zwalczanie powodzi zrealizowano najdroższą inwestycję. To wynosząca 98 206,02 złotych
droga Bieniówki, na której położono
400 metrów nowego asfaltu.
Kolejne inwestycje to położenie nawierzchni na następujących
drogach: Granice Porębskie - 240
metrów (51 381, 04 złotych), Stara
droga – 200 m (40 959,91 złotych)
i Na Smółkę - 40 m (9623,52 złotych).
Pieniądze pochodziły z funduszu
sołeckiego i budżetu gminy.

Ładna
W 2011 roku 555 metrów nawierzchni asfaltowej położono na drodze
Księżej.
Zadanie kosztowało ponad 120
tysięcy złotych. Środki pochodziły z funduszu sołectwa oraz dotacji
„powodziówka”.
Szynwałd
Położenie nowych nawierzchni
asfaltowych w Szynwałdzie sfinansowano w 2011 roku z dwóch źródeł.
Środki pochodziły z budżetu gminy
i środków powodziowych. Za kwotę
329 263, 52 złotych wykonano pracę
w pięciu miejscach. 172 976, 97
złotych kosztowało wyłożenie 565
metrów nakładki drogi Na Korzeń.
Roboty wykonano również w przysiółku Japonia.
Położono tam 360 metrów nakładki za kwotę 71 987, 44 złotych. 62
533,77 tysięcy złotych wyniosła inwestycja w drogę Na Kąty.
Dzięki temu zyskała 330 metrów
nowego asfaltu. Kolejna inwestycja
dotyczyła drogi na Świdzińskiego (17 598, 84 złotych). 10 metrów
nowej nawierzchni zyskała droga
Stary Gościniec za kwotę 4 166, 50
złotych.

Tańsze ciepło
Do 50 procent oszczędności
w wydatkach na ogrzewanie przyniosła termomodernizacja, która
niedawno była wykonana w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie.
– Sprawdzamy ile w porównaniu z poprzednim rokiem, kosztuje
ogrzewanie. Teraz te koszty są
o 50 procent mniejsze. To oczywiście ważne kwoty – mówi Marcin
Kiwior, wójt gminy.
W planach są kolejne termomodernizacje. W tym roku na pewno
wykonana zostanie w budynku
wielofunkcyjnym w Łękawicy oraz
następny etap - jeżeli finanse na
to pozwolą - być może w szkole
w Pogórskiej Woli.
Echo Gminy

3

styczeń-marzec 2012

Plany inwestycyjne w 2012 roku
Kanalizacja, wodociągowanie,
budowa kolejnego Orlika czy chodników – to tylko część inwestycji
w gminie Skrzyszów w 2012 roku.
Ich lista przewiduje wykonanie prac
w każdym sołectwie. W Szynwałdzie
kontynuowana będzie budowa chodnika w kierunku Skrzyszowa. Będzie to
odcinek około 300 metrów. Ocieplony
ma być budynek OSP. Niewykluczone, że w tej miejscowości rozpocznie
się budowa ekologicznego targu oraz
biblioteki i centrum kultury. Władze
gminy złożą wnioski na ich dofinansowanie.
Ważną inwestycją w Szynwałdzie
będzie dokończenie VI etapu wodociągowania i kanalizacji.
- Poprawie bezpieczeństwa w Skrzyszowie ma służyć kontynuacja budowy 300 metrów chodnika od sklepu
Gosposia w kierunku centrum wsi.
Dokończony ma zostać remont remizy
OSP w Skrzyszowie. Jednak najważniejszą inwestycją i oczekiwaną od lat
jest budowa zbiornika retencyjnego na
terenie sołectwa Skrzyszów. Obecnie
jest wydane prawomocne pozwole-

nie na budowę, wkrótce rozpoczną się
wypłaty odszkodowań za grunty. Przy
okazji pragnę podziękować Panom
marszałkom Romanowi Ciepieli oraz
Stanisławowi Sorysowi, których zaangażowanie jest nieocenione w realizacji
tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję,
że prace budowlane wkrótce się rozpoczną – dodaje wójt gminy Marcin
Kiwior.
W Łękawicy w planach jest powstanie parkingu przy Szkole Podstawowej oraz termomodernizacja budynku
wielofunkcyjnego. W tej wsi ma zostać
wybudowane 150 metrów chodnika
w kierunku Skrzyszowa.
Najważniejsze prace w Pogórskiej
Woli to dokończenie wodociągu na
odcinku Ładna (przysiółek Jaźwiny)-Pogórska Wola. Ponadto wykonany zostanie projekt kanalizacji przysiółku Poskle
i Wielkie Pole. Rozpocznie się rozbudowa remizy OSP. Wszystkich lubiących
sport ucieszy powstanie kompleksu
boisk sportowych w tej miejscowości, w ramach programu „Moje Boisko
Orlik 2012”. W planach jest też termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum.

– Obecnie jest opracowywany
audyt energetyczny. Jeżeli pozwolą na
to finanse, to rozpoczniemy ją w tym
roku – informuje wójt gminy Marcin
Kiwior.
W Pogórskiej Woli rozpocznie się
też budowa chodnika w kierunku
cmentarza. Chodzi o 150 metrowy
odcinek stanowiący I etap. Odwodniona ma zostać droga nr dz. 1938/1
i 1938/2.
Podobne prace wykonane zostaną
również w Ładnej, w przypadku tego
sołectwa chodzi o drogi w pobliżu
cmentarza, od szkoły do remizy OSP
oraz od remizy OSP w kierunku drogi
E4. Są to prace wyjątkowo drogie
i czasochłonne. W tym sołectwie pojawi się też oświetlenie wzdłuż drogi na
„Jaźwinach”. Na ukończeniu są rozmowy i negocjacje w sprawie zakupu
działki pod ewentualne przyszłe inwestycje naprzeciwko szkoły w Ładnej.
To jednak nie wszystko: w Łękawicy, Szynwałdzie i Ładnej w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
wykonane zostaną m.in. nowe chodniki, oświetlenia, parkingi.

Gmina
na piątkę
Informujemy, że nasza gmina została
poddana badaniu pod nazwą „Zmiany
na mapie atrakcyjności inwestycyjnej
Polski”, przeprowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gmina Skrzyszów otrzymała
tytuł „Gmina na piątkę”. Gmina została wyróżniona z uwagi na szczególnie
wysoką jakość obsługi potencjalnych
przedsiębiorców.

Ostateczna wersja koncepcji
potoku Wątok
23 stycznia w Małopolskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, odbyło
się spotkanie, podczas którego
została zaprezentowana ostateczna koncepcja zabezpieczenia
potoku Wątok.
W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Małopolskie-
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go Roman Ciepiela, Wójt Gminy
Skrzyszów Marcin Kiwior, Burmistrz
Ryglic Teresa Połoska, Zastępca
Prezydenta Miasta Tarnowa Henryk
Słomka - Narożański.
Dzięki opracowanej koncepcji
zostały wytyczone kierunki dalszych
prac. Mają one iść w kierunku budowy
suchych polderów, w pierwszej kolejności na terenie gminy Skrzyszów
i miasta Tarnowa.
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Przedszkola
dla wszystkich
maluchów
Rok szkolny 2011/12 był
przełomowym jeżeli chodzi
o dostępność do przedszkoli w gminie Skrzyszów. Do
działających na jej terenie
placówek dostały się wszystkie zapisane dzieci.
To 170 maluchów w wieku od
3 do 5 lat. Było to możliwe,
dzięki otwarciu trzech nowych
oddziałów w Skrzyszowie,
Pogórskiej Woli i Łękawicy.
Ponadto w Ładnej otwarto
zamiejscowy oddział przy
tamtejszej szkole podstawowej.
To pozwoliło na przyjęcie wszystkich zainteresowanych. Taka sytuacja
zdarzyła się pierwszy raz w historii
i jest niezwykle korzystna dla rodziców, a szczególnie matek. W wielu
przypadkach pozwala im na powrót
do pracy. Warto zaznaczyć, że dzięki tej decyzji zwiększyła się liczbę
wszystkich dzieci uczęszczających
do przedszkoli w gminie Skrzyszów.
Obecnie wynosi 100 procent, jeżeli
chodzi o przedział wiekowy 3-5 lat.
W kraju na terenach wiejskich ta
średnia wynosi 43,1 procent. W ostatnich latach zwiększyła się z 17,5

procent dzięki wsparciu udzielonemu
samorządom w ramach programów
unijnych.
Rocznie utrzymanie przedszkoli
w gminie Skrzyszów kosztuje 3 miliony złotych. - To oczywiście poważny
wydatek w naszym budżecie, ale to
środki dobrze zainwestowane. Niewykluczone, że w najbliższym czasie baza
wczesnoedukacyjna będzie jeszcze
lepsza. Chcemy wyłonić inwestora,
który w ramach partnerstwa prywatno – publicznego wybuduje nowoczesne przedszkole w Skrzyszowie wraz
z pasażem handlowym – mówi wójt
Marcin Kiwior

Wsparcie dla uzdolnionych uczniów
Stypendia oraz bezpłatna wycieczka edukacyjna - na to mogą liczyć
najlepsi uczniowie z gminy Skrzyszów w roku szkolnym 2011/12.
Rada Gminy przyjęła właśnie Lokalny
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI oraz gimnazjów,
zameldowanych i uczęszczających do
szkół na terenie gminy Skrzyszów.
Przewidziano dla nich dwie formy
świadczeń: stypendia oraz bezpłatną
wycieczkę edukacyjną.
Na stypendia mogą liczyć uczniowie, którzy na końcu roku szkolnego
uzyskali średnią 5,3 (szkoły podstawowe), 5,2 (gimnazja) oraz mają bardzo

dobrą ocenę z zachowania. W wypadku jednak, gdy będzie bardzo dużo
osób z wysokimi średnimi, progi te
mogą zostać podwyższone. Nagradzani mają być również uczniowie
ze znaczącymi osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych lub
zawodach sportowych. (szczegóły
w uchwale). Świadczenie będzie
wypłacane jednorazowo.
To jednak nie wszystko. Na ufundowaną przez wójta gminy wspólną wycieczkę edukacyjną pojedzie
szósta klasa szkoły podstawowej,
z najlepszym wynikiem ze sprawdzianu oraz trzecia klasa gimnazjum
z najwyższym rezultatem z testu
gimnazjalnego.
Echo Gminy

Niskie
podatki dla
rolników
W gminie Skrzyszów w 2012 roku
rolnicy będą płacić jeden z najniższych w Polsce i regionie podatków. Nie zmieniły się również
świadczenia dla przedsiębiorców.
41,40 złotych za jedną decytonę
średniej ceny skupu żyta – tyle
wynosi stawka podatku rolnego
na 2012 rok w gminie Skrzyszów.
Stawka jest niższa aż o 32,78 złotych od ogłoszonej przez prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
kwoty 74,18 złotych za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku.,
która stanowi podstawę obliczania
podatku rolnego.
O obniżce zadecydowała Rada
Gminy. To działania, które mają
pomóc rolnikom i pozostałym
mieszkańcom, których sytuacja nie
jest łatwa. Gmina Skrzyszów dba
również o rozwój przedsiębiorczości. W tym celu na niezmienionym
poziomie zostały podatki od nieruchomości, które płacą prowadzący
działalność gospodarczą.

„Powodziówka”
na drogi
650 tysięcy złotych na usuwania
skutków powodzi, otrzymała
gmina Skrzyszów. Środki pozwolą
na odbudowę pięciu dróg. Chodzi
o następujące odcinki:
W Pogórskiej Woli tzw. „Betonówka” zniszczona w czasie powodzi
w 2010 roku. W Ładnej droga „Księża” zniszczona podczas powodzi
w 2010 roku. W Szynwałdzie droga
„Japonia” zniszczona w czasie powodzi w 2011 roku. W Łękawicy droga
„Stara Droga” zniszczona w czasie
powodzi w 2011 roku. W Skrzyszowie droga „Do Kruku” zniszczona
w czasie powodzi w 2009 roku.
– Kwota jaką otrzymaliśmy pozwoli na całościowe pokrycie odbudowy
dwóch dróg. Do pozostałych wymienionych inwestycji z budżetu gminy
dopłacimy 20 procent kosztów – informuje Marcin Kiwior, wójt gminy.
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Gimnazjum
w Szynwałdzie
najlepsze w rankingu
gimnazjów powiatu
tarnowskiego

Wójt gminy Skrzyszów przekazał
tarnowskiej Policji komputery

Gimnazjum w Szynwałdzie zajęło pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu gimnazjów powiatu
tarnowskiego ogłoszonym przez
„Gazetę Tarnowską”. O sukcesie
szkoły z Szynwałdu zdecydowały
wysokie ilości punktów, które trzecioklasiści uzyskali przed rokiem
w części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej oraz językowej egzaminu.
- Na końcowy wynik złożyła się mądrość
nauczycieli, pracowitość uczniów oraz
właściwe podejście rodziców – mówi
Stanisława Siemek, dyrektor gimnazjum w Szynwałdzie. - Przez szereg
lat zajmowaliśmy wysoką pozycję
w wynikach egzaminów zewnętrznych, zwłaszcza egzaminu gimnazjalnego. Uzyskanie takiego efektu to przecież długotrwały proces dydaktyczny,
zaplanowany i realizowany przez szkołę
z żelazną konsekwencją.
Na powodzenie dydaktyczne
i wychowawcze składa się bowiem cały
szereg czynników: motywacja, atmosfera pracy wszystkich podmiotów szkoły,
sprzyjanie rozwojowi najzdolniejszych
uczniów, wspieranie słabszych, wyrównywanie szans i stwarzanie możliwości
wszechstronnego rozwoju. Pragniemy, aby i tegoroczne wyniki naszych
gimnazjalistów były równie wysokie, jak
w roku ubiegłym. Zależy na tym dyrekcji
szkoły, nauczycielom, rodzicom, powinno zależeć i gimnazjalistom.
Naszym absolwentom rocznika
2011 serdecznie gratulujemy i życzymy,
aby utrzymali równie wysoki poziom
swej nauki i życiowej postawy również
w szkołach ponadgimnazjalnych. Słowa
podziękowań kierujemy do wychowawców i zespołu nauczycieli pracujących nad właściwym przygotowaniem
uczniów do egzaminu, do rodziców
mobilizujących swe dzieci do obowiązku nauki. Dziękujemy Panu Marcinowi
Kiwiorowi Wójtowi Gminy Skrzyszów za
stwarzanie jak najlepszych warunków
nauki i pracy oraz nagradzanie uczniów
stypendiami naukowymi.
Gimnazjum w Pogórskiej Woli
zajęło szesnastą lokatę, zaś Gimnazjum w Skrzyszowie znalazło się
na trzydziestym piątym miejscu.
Ranking obejmował pięćdziesiąt
jeden gimnazjów.
6

Policjanci z Komisariatu Tarnów
- Centrum otrzymali komputery,
które przekazał Wójt Gminy Skrzyszów w obecności Komendanta
Miejskiego Policji Zbigniewa Ostrowskiego Komendantowi Tarnowa
- Centrum Janowi Pytko.
Sprzęt w znacznym stopniu usprawni
pracę policjantów, którzy okazują coraz
większą skuteczność w pracy prewencyjnej, a także na rzecz bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
A oto krótkie podsumowanie pracy
Policji w 2011roku: funkcjonariusze
policji z gminy Skrzyszów ujawnili 1521

wykroczeń, dokonywali planowanych
kontroli drogowych z użyciem urządzenia radarowego, poddali kontroli
897 samochodów, co daje 299 pojazdów na jednego policjanta, ujawnili
155 wykroczeń drogowych zakończonych postępowaniem mandatowym
oraz wnioskami sądowymi, zastosowali ponad 600 pouczeń w stosunku
do kierujących pojazdami. Badaniu
stanu trzeźwości poddano blisko pół
tysiąca kierowców. Należy odnotować
wzrost wykrywalności sprawców przestępstw i wykroczeń. Reasumując, stan
bezpieczeństwa na terenie gminy
utrzymany jest na dobrym poziomie.

Zmienią się centra wsi
Nowe chodniki, oświetlenia,
parkingi – to tylko część inwestycji,
które w 2012 roku zostanie zrealizowana w Łękawicy, Szynwałdzie
i Ładnej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W tym roku w gminie Skrzyszów
kontynuowane będą prace poprawiające estetykę sołectw. W planach
jest odnowa centrów wsi w Łękawicy,
Szynwałdzie i Ładnej. Prace w Łękawicy obejmą budowę i zagospodarowanie placów obok OSP oraz przedszkola, wraz z parkingiem i oświetleniem. Oprócz tego wybudowany ma
być chodnik łączący budowane place
wraz z odwodnieniem. Koszt prac to
411 797,97 złotych.
W Szynwałdzie w planach jest
budowa i zagospodarowanie placu
w centrum wsi, budowa parkingu
Echo Gminy

poniżej kościoła, modernizacja placu
wokół Zespołu Szkoły Podstawowej Nr
1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Ponadto wyremontowany zostanie chodnik
od kościoła do szkoły. W centrum wsi
ma też pojawić się stylowe oświetlenie. Wszystkie inwestycje zamykają się
kwotą 575 328,11 złotych.
Zmieni się również centrum Ładnej.
W 2012 roku zostanie wybudowany chodnik od remizy OSP do szkoły
podstawowej wraz z odwodnieniem
a droga na tym odcinku zostanie
poszerzona. W roku następnym zostanie wybudowany i zagospodarowany
plac w centrum wsi wraz z parkingiem.
Przewidziane jest również zamontowanie stylowego oświetlenia. Prace mają
kosztować 978 694,48 złotych.
Środki na inwestycje pochodzą
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisane zostały już umowy
z firmami i rozpoczęte zostały prace.
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Nowy system gospodarki odpadami
1 stycznia 2012 roku weszła w Polsce
w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011
roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która
w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ustanawia jednolite zasady finansowania, odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie całego kraju, a jej najważniejszą
konsekwencją jest przekazanie gminom „władztwa” nad
odpadami komunalnymi.
Tym samym ustawa wprowadza w polski system prawny
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi stosowane w Unii Europejskiej.
Według nowego systemu, gmina zapewni odbiór
i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych
wytworzonych przez mieszkańców.
Wprowadzenie tych zmian ma na
celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także
wyeliminowanie dzikich wysypisk, jak
i praktyki spalania śmieci.
Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację
obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego
właściciela nieruchomości, w sposób
zgodny z przepisami znowelizowanej
ustawy.
Gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina
będzie mogła kształtować sposób
gospodarowania odpadami na swoim
terenie w następujący sposób:
- Pierwszym i podstawowym
elementem systemu będzie opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości

wniesie na rzecz gminy. W zamian
za opłatę gmina odbierze i zapewni
zgodne z prawem zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
- Stawka opłaty za odbieranie
odpadów komunalnych, która zostanie uchwalona przez Radę Gminy
naliczona będzie w zależności od:
liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość lub ilości zużytej

wody z danej nieruchomości lub od
powierzchni lokalu mieszkalnego –
gmina wybierze jeden z pośród tych
wskaźników i poinformuje, o tym
mieszkańców, jak również poinformuje o sposobie jej liczenia.
Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne ( obiekty infrastruktury: szkoły, urzędy, centra handlowe, podmioty gospodarcze) będzie
zależna od ilości zebranych odpadów,
wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności. Co ważne opłata
za odpady posegregowane będzie
niższa, co ma na celu propagowanie
zachowań pro-ekologicznych.
- W nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku zostanie
ustalony sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców
w tym selektywną zbiórkę, obejmu-

jącą co najmniej następujące frakcje
odpadów: papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(odpady zielone), odpadów niebezpiecznych (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
baterii, przeterminowanych leków),
a także odpadów wielkogabarytowych, budowlanych. Gmina
sprawować będzie nadzór
nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego.
- Aby objąć wszystkich
właścicieli nieruchomości
na swoim terenie systemem
gospodarowania odpadami
komunalnymi, gmina zapewni odbiór tych odpadów od
wytwórców przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze
przetargu na odbieranie
i zagospodarowanie tych
odpadów, a płatnikiem usług
będzie gmina.
Wobec obowiązku przejęcia od
mieszkańców wywozu odpadów
wytwarzanych w gospodarstwach
domowych oraz możliwości przejęcia wywozu odpadów wytwarzanych
w obiektach infrastruktury, gmina
przystąpiła do opracowania organizacji nowego systemu gospodarki
odpadami.
Do czasu wejścia w życie nowego
systemu, czyli do dnia 1 lipca 2013
roku właściciele nieruchomości mają
obowiązek pozbywania się odpadów
komunalnych na dotychczasowych
zasadach.
Już w marcu rozpoczęliśmy serię
konsultacji społecznych na zebraniach wiejskich w poszczególnych
sołectwach, które będą kontynuowane w różnych formach, do czasu
wprowadzenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mały Uniwersytet Skrzyszowski
Informujemy, że wniosek pod
nazwą Mały Uniwersytet Skrzyszowski złożony w naborze do
konkursu „Indywidualizacja
nauczania i wychowania uczniów
klas I - III szkół podstawowych”

w ramach Poddziałania nr 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych”, znalazł się

Echo Gminy

na liście wniosków rekomendowanych do wsparcia. Gmina otrzyma
dofinansowanie w wysokości 217
700 złotych na realizację projektu.
Jego rozpoczęcie zaplanowano na
sierpień 2012 roku.
7
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Transplantacja tematem
spotkania w ZSOiZ w Skrzyszowie
„Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych,
szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej
miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów”
/Jan Paweł II/

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Skrzyszowie od kilku lat promuje ideę transplantacji. Celem podejmowanych przez szkołę działań jest
propagowanie wiedzy na temat transplantacji, podnoszenie świadomości znaczenia tej metody leczenia
oraz zachęcenie do dyskusji w środowisku.
Podejmowane przez ZSOiZ w Skrzyszowie działania zostały nagrodzone w I edycji małopolskiej akcji
„Drugie życie”. W ubiegłym roku odbył się konkurs
”Transplantacja – wiedza w pigułce”. Tegoroczną,
II edycję konkursu, patronatem honorowym objęli
Starosta Powiatu Tarnowskiego i Wójt Gminy Skrzyszów. Wzięło w niej udział 13 trzyosobowych zespołów
z gimnazjów z regionu. W pierwszym etapie konkursu
najwyżej oceniono prezentację multimedialną przygotowaną przez zespół z gimnazjum w Pogórskiej Woli.
W drugim etapie, na sprawdzianie wiedzy na temat
transplantacji, najwięcej punktów uzyskał zespół
z gimnazjum w Skrzyszowie, który zajął również I miejsce w klasyfikacji łącznej.
Finał konkursu, zorganizowany 25 stycznia, w przeddzień „Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji”, był okazją

Oszczędniej w nocy
Od kilku tygodni między godziną 1:00 a 5:00 w nocy
wyłączone są światła przy drogach gminnych. Nie
dotyczy to jednak terenów wokół szkół i kościołów.
- To racjonalne wydatkowanie pieniędzy – mówi
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do refleksji o społecznym, osobistym,
etycznym i religijnym aspekcie transplantacji.
Proboszcz parafii w Skrzyszowie
ks. Zdzisław Gniewek przedstawił
pozytywne stanowisko Kościoła katolickiego wobec transplantacji, cytując
słowa Jana Pawła II: Na heroizm naszej
codzienności składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród
tych gestów na szczególne uznanie
zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania
zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.
FOT. MATEUSZ PAPUGA
Zwrócił także uwagę, że „dokonania
medycyny transplantacyjnej zależą od postaw poszczególnych ludzi i zrozumienia tego problemu przez społeczeństwo.
Lekarz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza
w Tarnowie, koordynator transplantacyjny Zbigniew
Cholewa w swoim wystąpieniu podkreślił, że okazja spotkania z młodzieżą jest bardzo cenna dla inicjatywy transplantacyjnej.
O swoim „drugim życiu”, dzieląc się bardzo osobistymi
przeżyciami, opowiadali Małgorzata Rejdych – prezes
Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca w Krakowie
i Andrzej Cieślik, którzy już po raz trzeci zaszczycili szkołę
swą obecnością.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
instytucji, z którymi szkoła współpracuje: OSP oraz PCK.
Prezes Zarządu Rejonowego PCK Stanisław Bem, zwracając się do uczniów, honorowych dawców krwi, podkreślił
rolę krwiodawstwa.
Uczniowie klasy pożarniczo – ratowniczej LO, którzy
ukończyli zorganizowany przez szkołę kurs I pomocy
medycznej i uzyskali stosowne certyfikaty, przygotowali
pokaz, w którym demonstrowali, jak należy postępować
w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w każdej szkole.
Ewa Matejska

o nocnym wyłączaniu świateł w gminie Skrzyszów
wójt Marcin Kiwior. – To była propozycja, która
wyszła od mieszkańców, z nimi też była konsultowana. W większości przychylili się do tego rozwiązania.
Dzięki takim rozwiązaniom możemy odpowiednio
gospodarować środkami gminnymi.

Echo Gminy
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Bezpłatne kursy prawa jazdy
kategorii B i C dla uczniów
ZSOiZ w Skrzyszowie
Prawo jazdy kategorii B to standard, ale posiadanie uprawnień
do prowadzenia samochodu ciężarowego czy wózków jezdniowych
daje większe szanse na znalezienie
pracy w naszym regionie.
W zeszłym roku co trzeci uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skrzyszowie skorzystał z możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji na
bezpłatnych kursach organizowanych
w ramach projektu systemowego
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Można było zdobyć
uprawnienia do spawania oraz kierowania wózkami widłowymi. Jednak
największą popularnością cieszyły się
kursy prawa jazdy kategorii B.
Z funduszy przeznaczonych na te
szkolenia opłacane są nie tylko kursy
teoretyczne i nauka jazdy, ale również
pierwszy egzamin. W obecnym roku
szkolnym już blisko 30% uczniów
klasy pierwszej zdobyło certyfikat
potwierdzający umiejętność obsługi
kasy fiskalnej. Kontynuowane są kursy
prawa jazdy kategorii B i C dla młodszych roczników. Młodzież chętnie
zapisuje się na kurs spawania, którego ukończenie zapewni absolwentom skrzyszowskiej szkoły lepszy start
na rynku pracy. Działania w ramach
projektu trwają do 2014 roku. Na
skorzystanie z tej oferty mają szansę
nie tylko obecni uczniowie ZSZ, ale

i młodzież, która rozpocznie naukę po
wakacjach.
Bezpłatne kursy branżowe przeznaczone są również dla osób, które będą
uczyć się od września w technikum,
gdyż w Skrzyszowie od 2012 roku
będzie można zdobyć zawód technika
spedytora i technika handlowca.
W ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego”, oprócz
cieszących się popularnością wśród
uczniów kursów, prowadzone są
zajęcia dodatkowe, głównie języków
obcych: angielskiego i niemieckiego
oraz matematyki i geografii.
Edukacja licealistów także wykracza
poza tradycyjne formy szkolne. Uczniowie liceum ogólnokształcącego korzystali już z projektów wykorzystujących
środki unijne. Zrealizowano cztery
projekty uwzględniające bezpłatną
edukację kulturalną, geograficzną,
historyczną, matematyczną, naukę
języków obcych i doradztwo zawodowe. W każdym z nich znalazło się
miejsce na turystykę i sport. Młodzież
przemierzyła południową część Polski,
m.in.: Wyżyny Krakowsko-Częstochowską, Kielecko- Sandomierską, Gorce,
Tatry, Beskid Śląski i Żywiecki.
Obecnie ZSOiZ w Skrzyszowie
jako jedna z czterech szkół powiatu
tarnowskiego bierze udział w projekcie „Moja edukacja ekologiczna przyszłością dla środowiska w moim
otoczeniu”.
Beata Łabno

Jesteśmy aktywni,
w aktywizację włączamy
wszystkich mieszkańców
i wszystkie środowiska
Gmina Skrzyszów przystąpiła do realizacji
programu Działaj Lokalnie.
Jest to program
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany
od 2000 roku
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności
wokół różnych celów o charakterze
dobra wspólnego.
Realizacji programu służy organizowanie konkursów grantowych,
w ramach których wspierane są
projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.
19 grudnia w szkoleniu organizowanym przez animatora Centrum
Animacji Społecznej „Horyzonty” jako
jednego z partnerów programu Działaj Lokalnie, licznie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz szkół z terenu naszej gminy. Dzięki programowi organizacje pozarządowe będą mogły korzystać w 2012
roku z 6-tysięcznych grantów na
różne inicjatywy aktywizujące mieszkańców. Stowarzyszenie „Horyzonty”
oferuje pomoc w pisaniu projektów
oraz w ich realizacji. Więcej informacji
o programie na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

Jaś się uczył, a Janek był na uniwersytecie
Nauka języków obcych, obsługa
komputera czy zajęcia muzyczne,
to tylko część projektów, realizowanych w gminie Skrzyszów w 2011
roku, które sfinansowane zostały
ze środków zewnętrznych.
W zakończonym roku przeprowadzone były programy i liczne
inicjatywy, dzięki którym mieszkańcy mogli się rozwijać i nabywać
nowe umiejętności. Dzięki staraniom
pracowników urzędu gminy udało
się pozyskać połowę miesięcznego
wynagrodzenia dla osób pracujących
na Orlikach w Skrzyszowie i Szynwałdzie. W ramach swoich obowiąz-

ków prowadzili oni zajęcia sportowe.
W gminie zaczęła również działać
Skrzyszowska Szkoła Muzyków. W jej
ramach odbywały się zajęcia muzyczno - wokalne dla dzieci w wieku 8-16
lat z terenu całej gminy, obejmujące:
naukę gry na perkusji, gitarze basowej, elektrycznej, klasycznej, keyboardzie, skrzypcach oraz naukę śpiewu.
Na realizację tego zadania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pozyskano
49 999,39 złotych.
Niewiele mniej, bo 49 562,30
złotych pozyskano również z WUP
na Skrzyszowską Szkołę Dojrzałych
Informatyków. Projekt przewidywał
przeszkolenie mieszkańców w wieku
Echo Gminy

25-64 lat w z podstawowej obsługi
komputera i Internetu.
W czerwcu zakończyła się natomiast realizacja projektu „Czego się
Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie
umiał”. Jego celem było podniesienie oferty edukacyjnej w szkołach
podstawowych. Uczestniczyło w nim
945 uczniów. Projekt kosztował 925
233,15 .złotych. Koszt pokryty został
ze środków unijnych.
W ubiegłym roku w gminie rozpoczęła swoją działalność Skrzyszowska
Szkoła Małych i Dużych Anglistów. Dzięki tej inicjatywie dzieci i ich krewni uczą
się języka angielskiego. Projekt trwać
będzie do czerwca bieżącego roku.
9
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Spojrzenia
Po raz ósmy Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie będzie
gościć zespoły teatralne w ramach
Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Spojrzenia”.
W dniach 13-15 kwietnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szynwałdzie
widzowie będą
mieli możliwość
obejrzeć propozycje zgłoszone przez grupy
teatralne z regionu Małopolski.
Spektakle będzie
oceniać
jur y
w składzie: Renata Nowicka i Piotr Pilitowski – aktorzy Teatru
Ludowego w Krakowie, Ewa Cypcarz
-Bogucka – aktorka Tarnowskiego
Teatru im. Ludwika Solskiego.
Podsumowanie
pr zeglądu
i wręczenie statuetek nastąpi
w niedzielę 15 kwietnia o godzinie
18.30 w sali teatralnej Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie. Wzorem lat ubiegłych, na
koniec tegorocznej edycji „Spojrzeń”,
wystąpi gość specjalny – zespół
Dzień Dobry.
Dzień Dobry istnieje od lutego
2004 roku, a muzyka którą grają,
jego członkowie określają mianem
pozytywnej akustycznej fali. Zespół
prezentuje bogaty i różnorodny
repertuar, dzięki inspiracjom różnymi
kulturami i stylami muzycznymi oraz
możliwościom akustycznym swoich
instrumentów.
Oprócz kompozycji autorskich,
jest więc także piosenka poetycka,
filmowa oraz przeboje polskie i światowe w zaskakujących akustycznych
aranżacjach własnych. Zespół jest
laureatem wielu festiwali i przeglądów, w tym także zwycięzcą Krakowskiego Festiwalu Twórczości „Korowód” im. Marka Grechuty. Podczas
Koncertu w Szynwałdzie muzycy
będą prezentowali utwory z repertuaru Marka Grechuty oraz swoje
własne, autorskie.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie oraz dyrekcja szkoły
serdecznie zapraszają na koncert, który
odbędzie się 15 kwietnia o godzinie
17.30 w sali gimnastycznej Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szynwałdzie.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
jest bezpłatny.
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W rytmie serca
Już po raz drugi
mogliśmy wspomóc
akcję charytatywną,
zainicjowaną przez
wójta Marcina Kiwiora. Tak jak w ubiegłym
roku, cel został jasno
określony: pomoc dzieciom,
które żyją niejako w odrębnym
świecie, świecie bólu, niemocy oraz
rodzicielskiej i medycznej bezsilności. Im właśnie został poświęcony koncert, który odbył się 12
lutego w hali sportowej Zespołu
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie. Honorowy
patronat nad imprezą sprawował
Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior.
Widzowie mogli usłyszeć
dość różnorodny repertuar, zaprezentowany przez
występujących muzyków.
Na początek swój dorobek
artystyczny przedstawiła
grupa dzieci i młodzieży, działająca w ramach
projektu Skrzyszowska
Szkoła Muzyków. Projekt
jest realizowany przez
Urząd Gminy w Skrzyszowie i współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mimo niewielkiego muzycznego stażu,
młodzi wykonawcy pokazali się z jak
najlepszej strony, a zaproponowane
przez nich utwory znalazły wdzięcznych odbiorców wśród widowni.
Kolejnym wykonawcą był Wojtek
Klich z zespołem. Ten znany muzyk
wystąpił w rockowo- bluesowym
repertuarze, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem widowni.
Takie utwory jak „Na raz, na dwa, na
trzy” oraz „Lala” zachęciły słuchaczy do
śpiewu wraz z zespołem.
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Gwiazdą wieczoru była
radomska formacja IRA,
która należy do grona najpopularniejszych polskich
zespołów rockowych. Chyba
nikt, kto przybył na występ tej
kapeli, nie poczuł się zawiedziony. Płynąca ze sceny muzyka porwała
wszystkich do śpiewu i tańca, a teksty większości piosenek były widowni
doskonale znane. Nie brakło tu zarówno mocnego uderzenia, jak i nastrojowych ballad, a wszystkiemu towarzyszył las rąk i niestrudzone skandowanie nazwy zespołu. Gorący aplauz
widowni zachęcił muzyków „IRY” do
bisowania.

W przerwach pomiędzy występami muzycznymi odbyła się aukcja
przedmiotów ofiarowanych przez
licznych darczyńców. Atmosfera
zabawy i radości nie przysłoniła
szczytnego celu imprezy. Efektem
współdziałania organizatorów,
widzów i sponsorów były pieniądze zebrane w wysokości 15 377,62
złotych, które zostały przekazane
dwóm rodzinom z gminy Skrzyszów
(7 688,81 złotych dla jednej rodziny). Dziękujemy wszystkim osobom
i firmom, które przekazały przedmioty na licytację, były to nieraz piękne
i bardzo drogocenne rzeczy,
za które zebraliśmy kwotę
rzędu 7 220,00 złotych.
Równie serdecznie dziękujemy paniom z Klubu Kobiet
Kreatywnych „Gracja”, strażakom OSP z terenu całej gminy
oraz wszystkim tym, których
nie sposób tutaj wymienić, a
którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uświetnienia tego wspaniałego
koncertu.
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Konkurs fotograficzny

PEJZAŻ Z KOBIETĄ

Nawiązaniem do Dnia Kobiet
był kolejny konkurs fotograficzny zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie. Bowiem pejzaż
z kobietą to motyw przewodni
tegorocznej edycji IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego.

Podsumowanie
konkursu „Pejzaż
z kobietą” oraz wręczenie nagród nastąpiło
11 marca w Tarnowskim Teatrze im. L.
Solskiego. Tam także
można było obejrzeć
wernisaż nagrodzonych prac oraz tych,
które wprawdzie
nagród nie otrzymały, ale zyskały
sympatię i uznanie jurorów. Z tej okazji GCKiB
w Skrzyszowie wydało
także album z fotografiami obecnymi
na wystawie.
Jak każdego roku, jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach.
I tak, w kategorii do lat szesnastu
pierwszego miejsca nie przyznano, natomiast II nagrodę otrzymała
Klaudia Galus z Ładnej, a III miejsce

Zgromadził on prace 138
autorów z całej Polski,
chociaż zdarzyła się także
praca z Niemiec.
Jury, pod przewodnictwem Tadeusza Koniarza, przyznało nagrody
i wyróżnienia tym autorom, którzy „potrafili
wyzwolić się ze stereotypowych skojarzeń”
i nadać swoim pracom
uniwersalny charakter
oraz artystyczny wymiar.

W rytmie
tańca
Projekt „Skrzyszowski taniec-wczoraj i dziś” realizowany jest przez
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie od 1 października 2011 roku i trwać będzie do 22
czerwca 2012 roku.
Celem projektu jest kształtowanie,
rozwijanie oraz doskonalenie zdolności tanecznych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy
Skrzyszów. Zajęcia prowadzone są
w dwóch grupach tanecznych- tańca

współczesnego i regionalnego. Grupa tańca
współczesnego liczy 25
osób w wieku od 10-15 lat,
natomiast regionalnego 30
uczestników w przedziale
wiekowym 12-14 lat.
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z historią
tańca, rozwiną swoje umiejętności ruchowe, opanują
podstawowe zasady tańca
współczesnego i regionalnego, będą mieli także
okazję zaprezentować się
podczas imprez organizowanych na
terenie gminy Skrzyszów i niewątpliwie wykorzystać zdobyte umiejętnoEcho Gminy

zajęła Anna Szewczyk
z Białegostoku. W kategorii powyżej szesnastego roku życia miejsce
I przypadło Michałowi Komudzie
z Warszawy, II- Leszkowi Paradowskiemu z Drawska Pomorskiego, a III- Romanowi Lipińskiemu
z Zielonki.
Wręczenia nagród i wyróżnień
dokonał wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior. Po zakończeniu
oficjalnej, ale jakże miłej uroczystości, zaproszeni goście mogli obejrzeć w Tarnowskim Teatrze sztukę Williama Szekspira „Makbet”
w reżyserii Rafała Matusza.
Pokonkursową wystawę „Pejzaż
z kobietą” do 22 marca można było
obejrzeć w teatrze, obecnie została
wypożyczona do Zakliczyńskiego
Centrum Kultury. Od 16 marca część
prac prezentowana jest na tarnowskim rynku.
Autorem zdjęć z wystawy jest
Tadeusz Koniarz.

Elżbieta Płaneta

ści w swoim dalszym rozwoju. Zajęcia
z nauki obydwu rodzajów tańca są
bezpłatne.
11

styczeń-marzec 2012

Czym chata bogata...

Kościół pod wezwaniem Wszystkich
Świętych w Szynwałdzie

Pierwszy kościół w Szynwałdzie
wzmiankowany jest w 1350 roku.
Nie ma jednak informacji na jego
temat. Drugi kościół, fundowany
przez Tarnowskich, został zbudowany przez cieślę Adama Tornariusa (?) w latach 1555-1561 i konsekrowany pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
Jak pisze Marian Kornecki, był to
„wyjątkowo piękny kościół typu więźbowo-zaskrzynieniowego”. Oznacza
to, że nawa główna i węższe od niej
prezbiterium nakryte były wspólnym
dachem o jednakowym kącie nachylenia. Było to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji – górne bale bocznych
ścian prezbiterium przedłużone były
przez całą długość nawy, powodując
charakterystyczne obniżenie bocznych partii stropu.
Konstrukcja ta nazywana
była zaskrzynieniem, ponieważ od wewnątrz przypominała skrzynię podwieszoną do stropu. Do nawy
dostawiona była wieża
w konstrukcji słupowej
z nadwieszaną izbicą, nakryta hełmem namiotowym.
Kościół posiadał dwuspadowy dach z wieżyczką na
sygnaturkę. Warto wiedzieć,
że dawny kościół w Szynwałdzie był orientowany
– jego część prezbiterialna
zwrócona była ku wschodowi (łac.
oriens – wschód), a wejście główne ku
zachodowi. Wewnątrz znajdowała się
„tęcza ostrołukowa, dwa portale schodowate «długoszowskie», na jednym
sygnatura budowniczego i herb
12

Leliwa, trzeci w ośli
grzbiet”. Kościół
posiadał trzy ołtarze:
główny – Wszystkich Świętych; Matki
Bożej Szkaplerznej
i Miłosiernego Pana
Jezusa. Kościół był
kilka razy remontowany. W 1776 r.
wsparto go murem
oraz dokonano częściowej reparacji.
W kronice parafialnej
przeczytać można,
iż w 1853 roku ks. T. Stański
wstawił dwa nowe okna za
ołtarzem, w 1862 roku kościół
został „w miesiącu listopadzie
pobity i obity nowemi gontami […] i ściany ankrami ściągnięte”. W czerwcu 1863 roku
wstawiono jeszcze trzy nowe okna
od chóru. Dalszy remont prowadził
ks. S. Augustyniak. W latach 18691870 odmalowano kościół, ułożono
drugą powałę, wymieniono belki
w spróchniałych ścianach oraz odnowiono Wielki Ołtarz. Mimo remontów,
wiązania dachowe trzeszczały, gdy
wiał silny wiatr i wierni obawiali się, że
kościół zawali się w czasie nabożeństwa. W 1905 roku architekt A. Stapf
orzekł, że kościół „nie kwalifikuje się
do rekonstrukcji […], wiekiem swoim

wymownie świadczy o strukcyjnym
przedawnieniu i przestarzeniu się
materiałów drzewnych, na których
w nader wielu miejscach ślady robaka toczącego oraz zmurszenie i próchnienia są widoczne”. Architekt obliczył
Echo Gminy

również, że kościół może pomieścić
450 osób, a parafia liczyła około 2000
mieszkańców. Był więc zbyt mały na
potrzeby szynwałdzian.
Dzieło budowy nowego kościoła
podjął ks. A. Siemieński. Mieszkańcy
Szynwałdu zdecydowali, że powstanie on w miejscu starego. Drewniany
kościół
musiał więc zniknąć. Decyzja
o zburzeniu kościoła nie była łatwa.
Trudno było zniszczyć świątynię,
która przez wiele lat służyła parafii.
Ostatecznie, w 1910 roku,
mimo interwencji C. K.
konserwatora zabytków
Feliksa Kopery, rozebrano
stary kościół. W ten sposób
zniknął jeden ze starszych
i cenniejszych zabytków diecezji tarnowskiej.
Jednak gdyby nie determinacja i zdecydowanie ks.
Aleksandra Siemieńskiego
i szynwałdzian, nie byłoby
dzisiaj pięknego nowego
kościoła, który jest dumą
mieszkańców Szynwałdu.
Magdalena Madeja
Ze względu na ograniczoną
ilość miejsca, artykuł ten ma jedynie
formę szkicu. Więcej informacji na temat
kościoła drewnianego w Szynwałdzie
odnaleźć można m. in. w książce O. K.
Plebanka pt. „Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii”.
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Pasjonat z przypadku
Mówi się o nich: pasjonaci, zapaleńcy, entuzjaści, ludzie z konikiem.
Mają marzenia, entuzjazm i zdolności. Podziwia się ich, a nierzadko zazdrości. Są znani w społeczeństwie jako niezastąpieni
w wielu przedsięwzięciach,
a bywa też, że pozostają anonimowi.
Zygmunt Augustyn jest doskonale znany w swojej wsi, Ładnej.
Jego prace można podziwiać
w tutejszym kościele, kaplicy,
w jego domu i gospodarstwie,
u innych mieszkańców, a jeszcze dawniej na placu zabaw tzw.
starej szkoły.
Pan Zygmunt z zawodu jest
ślusarzem. Przypadek sprawił,
jak mówi, że dane jest mu wykonywać ten właśnie zawód, miał być
bowiem stolarzem. Akurat w okresie,
kiedy przyszło mu wybierać zawód,
zlikwidowano klasę o specjalności
stolarz i chcąc nie chcąc został ślusarzem. Ale, jak podkreśla, nigdy nie
miał pretensji do losu o tego psikusa.
Zawód tak go wciągnął, że także poza
własnym zakładem pracy zaczął parać
się ślusarstwem. Na początku były to
działania wymuszone przez zwykłą
codzienność. Chcąc ułatwić sobie
pracę we własnym gospodarstwie,
budował maszyny rolnicze np. do
sadzenia ziemniaków, do siania zbóż,
do plewienia chwastów, czy do opryskiwania upraw. W swoim zakładzie
pracy był mechanikiem i racjonalizatorem, a jego wynalazki miały znaczący wpływ na jakość i wydajność pracy.

Kiedy na świat przyszli dwaj synowie, robił im różne zabawki, ale
najciekawszą z nich był dwuosobowy samochód napędzany silnikiem

z „komarka”. Z czasem samochód, za
sprawą tęgiej głowy i zręcznych rąk
pana Zygmunta, rozrósł się do czteroosobowego wehikułu napędzanego
silnikiem z glebogryzarki. I tym sposobem czworo wnucząt, najmłodszych
kierowców w rodzinie Augustynów,
zyskało zielony kabriolet.
Rezultatem pracy jego rąk i zdolności jest także kapliczka w ogrodzie,
kwietnik, ogrodzenie domu, bramki
dla wnuków do gry w piłkę nożną.
Ostatnim dziełem pana Zygmunta
jest ruchoma szopka, która znajduje
się w ogrodzie.
W obecnej chwili to jego „oczko
w głowie”. Pomysł zbudowania szopki
powstał wiele lat temu, ale dopiero
w ubiegłym roku został urzeczywistniony. Szopka mogła więc cieszyć

odwiedzających już w Wigilię Bożego Narodzenia. Jednakże prace nad
nią nie są jeszcze ukończone. Jej
autor jest w trakcie rozbudowywania obiektu oraz wzbogacania
o nowe mechanizmy i urządzenia.
Zapewne w tegoroczne Święto
Narodzenia Pańskiego będziemy
mogli podziwiać szopkę w bogatszej wersji
Pan Augustyn podkreśla, że
jest przede wszystkim ślusarzem i lubi robić w metalu, ale
kiedy zaistnieje taka potrzeba,
jego zręcznym palcom poddaje się także drewno. Uważa,
że w gospodarstwie wszystko
trzeba zrobić. Łączy więc swoje
pasje ślusarskie z obowiązkami gospodarskimi, przy czym
zdecydowanie przedkłada pasję
nad obowiązki. Ale, żeby im jednak
podołać, wymyśla różne ulepszenia i,
jak żartobliwie mówi jego żona, robi
to z lenistwa.
Bohater tego artykułu jest człowiekiem skromnym, o pogodnym
usposobieniu, chętnie służy pomocą
innym. Nigdy nie podkreśla swoich
zasług, wręcz przeciwnie, mówi o nich
jak o sprawach zwykłych i oczywistych, nie wartych większej uwagi.
Jest uparty i konsekwentny w działaniu. Swoje prace zawsze doprowadza
do końca, nawet wtedy, kiedy coś nie
wychodzi. Nie lubi mówić o swoich
dokonaniach, a tym bardziej chwalić
się nimi. Ale kiedy już zacznie rozmawiać, w oczach zapalają się mu iskierki, a na ustach pojawia się uśmiech.
Elżbieta Płaneta

Katarzyna Galus laureatką Tarnowskiego Plebiscytu Sportowego
Tenisistka stołowa Galuksu Skrzyszów Katarzyna Galus po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów
Tarnowskiego Plebiscytu Sportowego organizowanego przez Gazetę
Krakowską. Utalentowana pingpongistka jest reprezentantką
Polski w kategorii kadetek.

zawodniczką czwartego aktualnie
w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi
swojego zespołu. Rozegrała w lidze 20
pojedynków, wygrała 12. W ligowym

Katarzyna Galus w ubiegłym
roku w prestiżowym turnieju
Hungaria Mini Cadet Open (nieoficjalne Mistrzostwa Europy w tej
kategorii wiekowej) na Węgrzech
zajęła wysoką piątą lokatę. Zwyciężyła w Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym. Jest czołową
Echo Gminy

rankingu plasuje się aktualnie na dziewiątym miejscu.
Katarzyna świetnie spisuje się także
w grach deblowych. W parze z Klaudią Jaśkowiec wygrały sześć
spotkań, przegrały jeden pojedynek i zajmują w klasyfikacji deblistek czwartą lokatę. Marzeniem
Kasi na tegoroczny sezon jest
złoty medal w Mistrzostwach
Polski kadetek i zakwalifikowanie się do reprezentacji kraju na
Mistrzostwa Europy. Nagrodę
dla laureatki ufundował wójt
Marcin Kiwior, a podczas gali
w restauracji Bristol wręczył ją
Zbigniew Guzy.
13
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O puchar
przechodni
Biskupa
VI edycja sportowego współzawodnictwa szkół noszących imię
Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej o puchar przechodni Biskupa Tarnowskiego Ks. Wiktora
Skworca (zdjęcia w folderze
koszykówka)
W 2005 roku na Zjeździe Diecezjalnej Rodziny Szkół Noszących Imię Jana Pawła II z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego Ks.
Wiktora Skworca zorganizowano cykliczne współzawodnictwo
sportowe szkół, którego głównym trofeum jest puchar przechodni. Społeczna Rada Rodziny
Szkół zaproponowała, aby zawody finałowe co roku odbywały się
w Skrzyszowie. Z wielką radością
zaakceptowaliśmy tę propozycję i tak od 6 lat wczesną wiosną
gościmy w progach naszej szkoły młodych sportowców wraz
z opiekunami, którzy wykazując
się wielkimi umiejętnościami
sportowymi, charakterem, wolą
walki i duchem fair play, walczą
o to cenne trofeum.
6 marca w Hali Sportowej
Zespołu Szkoły Podstawowej nr
1 i Gimnazjum w Skrzyszowie
odbyła się VI Edycja Turnieju
w koszykówce dziewcząt. Zawody finałowe zostały poprzedzone
eliminacjami, w których udział
wzięło 17 szkół, a do rozgrywki
finałowej zakwalifikowało się 9
zespołów. Do walki pod koszem
stanęło ponad 100 zawodniczek.
Zawody odbyły się w trzech kategoriach: Szkoły Podstawowe,
Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne.

Turniej Szachowy „O Puchar
Starosty Tarnowskiego
i Wójta Gminy Skrzyszów”
Turniej zorganizowany
przez Starostę Tarnowskiego, Wójta Gminy Skrzyszów,
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum oraz
Akcję Katolicką odbył się
w hali sportowej w Skrzyszowie 19 lutego.
Wystartowało 120 zawodniczek i zawodników z kilkunastu powiatów. Patronat nad turniejem objęli
Starosta Tarnowski Mieczysław Kras oraz Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Wiesław
Kasperek,sędzia klasy państwowej sprawował bezpośredni nadzór
nad turniejem.
Uczestnicy podkreślali wysoki poziom imprezy oraz wzorową

Wyniki rozgrywek w Turnieju o Puchar Wójta
w halowej piłce nożnej młodzików
W rozegranym 25 lutego turnieju
młodzików w halowej piłce nożnej
o puchar Wójta Gminy Skrzyszów wygrał zespół Dębu Żdżary,
wyprzedzając minimalnie - jedynie większą liczbą strzelonych
bramek (w meczu tych drużyn padł
remis, a obydwa zespoły zgromadziły po 14 punktów, miały też
ten sam bilans bramek!) - gospodarzy zawodów Luks Skrzyszów
(Dąb 13:5, a LUKS 11-3) oraz Metal
Tarnów.
W zawodach uczestniczyło siedem
zespołów (nie dojechała Dąbrovia
Dąbrowa Tarnowska), które zagrały
systemem „każdy z każdym” po 12
minut. Od początku ton rozgrywkom
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troskę organizatorów o ich dobre
samopoczucie, między innymi dzięki
sponsorom i smacznej kuchni.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Piotr Tworzydło. Uhonorowano także najlepszą szachistkę, Annę
Sygulską. Najmłodszym uczestnikiem turnieju okazał
się pięcioletni Mateusz Flaga, zaś najlepszym seniorem Tadeusz
Nalepka. Nagrodzono
także czołowych szachistów z gminy Skrzyszów
Stanisława i Kazimierza
Czarników oraz Marcina
Małochleba. Obecny na
każdym turnieju Michał
Stańczyk otrzymał
nagrodę rzeczową.

Echo Gminy

nadawały trzy drużyny: Luks (4 wygrane, 2 remisy), Dąb (4 wygrane, 2 remisy) i Metal (3 wygrane, 1 remis, 2
porażki), grając przy tym widowiskowo i skutecznie.
Turniej wyłonił kilka indywidualności piłkarskich, wyróżnionych
nagrodami za tytuły króla strzelców
turnieju, najlepszego bramkarza oraz
najlepszych zawodników poszczególnych zespołów. Zawody przebiegły
sprawnie i pokazały, że młodzi adepci
futbolu oprócz wielkiej i nieskrępowanej ochoty do aktywności ruchowej, posiadają także niezły wachlarz
umiejętności piłkarskich, za co brawa
dla nich oraz dla opiekunów drużyn.
Nagrody w turnieju zafundował Wójt
Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.
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I Zawody
Narciarskie
o Puchar Starosty
Tarnowskiego Lubinka 2012

TERMINY KWALIFIKACJI w 2012r.
POWIAT TARNOWSKI

od 06.02.2012r. - 30.04.2012r.
Tarnów, ul. Mościckiego 27

MIASTO TARNÓW

Zawody odbyły się 4 marca na
stoku narciarskim w Lubince.

od 14.03.2012r. do 30.04.2012r.
Tarnów, ul. Kochanowskiego 30

Rozegrano konkurencje w czterech
kategoriach:
- samorządowcy
		 (kobiety/mężczyźni),
- kobiety w przedziale wiekowym
		 od 18 do 45 lat,
- kobiety w przedziale wiekowym
		 powyżej 45 lat,
- mężczyźni w przedziale
		 wiekowym powyżej 45 lat.
Gminę Skrzyszów reprezentowała
żeńska grupa nauczycieli z Pogórskiej
Woli w składzie :
1. Teresa Cup
2. Ewa Sumara
3. Anna Dereń
4. Marta Smoter
5. Magdalena Kielian
		 oraz Zbigniew Smoter.
Impreza miała charakter rekreacyjny. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary.

Od 06.02.2012r do 28.02.2012r.
Dąbrowa Tarnowska ,
ul. Berka Joselewicza 5

POWIAT DĄBROWSKI
POWIAT BOCHEŃSKI

Od 13.02.2012r. do 19.03.2012rSzkoła Podst. Nr 4, Bochnia,
ul. Konfederatów Barskich 27

POWIAT BRZESKI

Od 22.02.2012r. do 23.03.2012r.
Miejski Ośrodek Kultury, Brzesko,
ul. Kościuszki 7

Osoby wezwane do kwalifikacji
wojskowej są zobowiązane
stawić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym
w wezwaniu wraz z następującymi
dokumentami:
- dowód osobisty ( prawo jazdy)
- aktualna fotografia 3x4 cm
		 bez nakrycia głowy
- świadectwo ukończenia szkoły
		 gimnazjalnej, zawodowej
		 lub zaświadczenie
		 o kontynuacji nauki
- dodatkowe dokumenty
		 ukończenia np. kursów, szkoleń,
		 certyfikaty językowe

E
J
Z
U
L
A
Ż
Y
ROLET NAPRAWA KONSERWACJA

SPRZEDAŻ MONTAŻ NOWYCH
rolety zewnętrzne, wewnętrzne,
żaluzje pionowe, poziome,
siatki przeciw owadom
w ramce lub rolowane
F.H.U. „DOROTA”
tel. 604-672-499

Wycena + pomiar gratis
Echo Gminy
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II Koncert Charytatywny w Skrzyszowie

Projekt
„Skrzyszowski
taniecwczoraj i dziś”

Konkurs fotograficzny „Pejzaż z kobietą”

VI Diecezjalny Turniej Koszykówki Dziewcząt szkół noszących im. Jana Pawła II

Zdjęcia
nagrodzone w IV
ogólnopolskim
konkursie
fotograficznym
Pejzaż z Kobietą

Turniej Szachowy „O Puchar Starosty
Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzyszów”

