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ŁADNA · ŁĘKAWICA · SZYNWAŁD
POGÓRSKA WOLA · SKRZYSZÓW

Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas
do refleksji, przemyśleń i umacniania wiary.
To czas, kiedy na nowo budzi się życie
i napełnia nas nadzieją
na lepsze dziś i piękniejsze jutro.
Z tej okazji składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowych, radosnych,
pełnych pokoju Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech wiara, nadzieja i miłość
będą zawsze obecne
w naszym życiu.

Czesław Boruch

Marcin Kiwior

Przewodniczący Rady
Gminy Skrzyszów

Wójt Gminy Skrzyszów
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VIII koncert charytatywny
Kolejny Koncert Charytatywny
pod patronatem Wójta Gminy Marcina Kiwiora za nami i kolejny raz nie
zawiedli ludzie dobrej woli, którzy
wsparli potrzebujących mieszkańców
naszej gminy.
To już osiem lat minęło od pierwszego koncertu charytatywnego
w Skrzyszowie. Co roku gościmy
gwiazdę polskiej sceny muzycznej i co
roku w wyniku koncertu ktoś dostaje
wsparcie finansowe w trudnej sytuacji.
Przypominamy, że w tym roku
pomagamy Marcelowi, Agnieszce, Szymonowi, Agnieszce, Natalii i Bartkowi.
To czworo dzieci i dwie osoby dorosłe
walczące o swoje zdrowie. Mają ciężkie
choroby takie jak nowotwór, autyzm,
dziecięce porażenie mózgowe, śródmiąższowe schorzenie płuc. Wszyscy
potrzebują drogiego i specjalistycznego leczenia.
Program tegorocznego wydarzenia
był atrakcyjny zarówno dla młodszego
jak i starszego pokolenia. Jako pierwszy
wystąpił zespół „Uwaga na jeże” –
znany na tarnowskiej scenie rockowej,

mający w repertuarze zarówno covery
jak i własne kompozycje, a charyzmatyczna wokalistka Kasia stworzyła
niepowtarzalny, tajemniczy klimat.
Następnie scenę opanowali muzycy ze
Studia Rocka Pawła Mazura. PAWEŁ
MAZUR to tarnowski basista, wokalista, gitarzysta, kompozytor, aranżer,
producent muzyczny, współzałożyciel
S.M.ROCK i założyciel STUDIA ROCKA.
Skupia wokół siebie wiele młodych
talentów muzycznych, którzy pod
Jego fachowym okiem nabierają szlifów. Mogliśmy się o tym przekonać
słuchając kolejnych muzyków, występujących zarówno solowo jak i w grupie. Gwiazdą tegorocznego koncertu
był Andrzej Piaseczny – piosenkarz
i aktor, autor takich przebojów jak:
„Chodź, przytul, przebacz”, „Śniadanie
do łóżka”, „Prawie do nieba”. Piękny
i nastrojowy koncert „Piaska” zdobył
serca publiczności, która szczelnie wypełniła halę sportową w Skrzyszowie.
Jednak dla organizatorów najważniejszym punktem tego wieczoru była
licytacja przedmiotów podarowa-

podsumowanie

nych przez darczyńców. W tym roku
licytowane były m.in. obrazy Jerzego
Martynowa, Wacława Onaka, Teresy
Szafrańskiej, Stanisława Samborskiego, malarza flamandzkiego, akcesoria
sportowe w tym koszulka Bartosza
Kapustki, gobelin, szachy, strój krakowski i wiele innych. Spontanicznie
i energetycznie prowadzona licytacja
przyniosła dobre rezultaty.
Po podsumowaniu wszystkich
przychodów i kosztów organizacyjnych
tegorocznego koncertu, z radością
informujemy, że udało się zebrać dla
potrzebujących kwotę 61 042,64 zł, co
daje dla każdego z sześciu mieszkańców gminy kwotę wsparcia 10 173,77 zł.
Wszystkim sponsorom, darczyńcom, osobom licytującym, wrzucającym pieniądze do puszek i kupującym bilety, organizatorom i wolontariuszom oraz wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do naszego dzieła, składamy wyrazy
ogromnej wdzięczności i szacunku za
okazaną hojność i dar dzielenia się
swoim dobrem z innymi.

VIII KONCERT CHARYTATYWNY
Przychody: 106 935,10 zł Wydatki: 45 892,46 zł Zysk: 61042,64 zł
61042,64 zł / 6 mieszkańców gminy = 10 173,77 zł dla jednego mieszkańca
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SPONSORZY KONCERTU

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów i darczyńców
VIII KONCERTU CHARYTATYWNEGO pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora.

3W Dystrybucja Budowlana
Firma FBSerwis
Firma Usługowo-Handlowa W.MAREK
Topicar s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Sysło T., Siedlik P
Auto-Komis Modelscy
Firma Usługowo-Handlowa
„MAT-MAT” Krzysztof Mącior
FUH „Kubuś” Zdzisław Januś
Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
Janusz Sas Pogórska Wola
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
Taurus Spółka Z.O.O.
Julian i Paweł Kloch
Firma Handlowo-Produkcyjna Barbara Sp. Z.O.O.
Turza 195
WAMEX SP. Z O O. PHU WOLA RZĘDZIŃSKA 184D
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA
ELEKTROECO’ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁADNA 116A
33-156 SKRZYSZÓW

Robert Smoszna F.H.U.Kamil, Łękawica 93,
33-156 Skrzyszów
Dziurawiec Elżbieta
Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
33-156 Ładna 63A
Świątek Janusz
Tomasz Nazimek, Ładna 47b, 33-156 Skrzyszów
BRUK-BET Sp. z o.o.,
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
DREWBAL OBAL ROBERT
ŁĘKAWICA 251, 33-156 SKRZYSZÓW
FIRMA KLUZA KRZYSZTOF INSTALATORSTWO
SANITARNE GRZEWCZE GAZOWE, Bukowiec 100A,
36-100 Kolbuszowa
SIGMA-GLASS Producent Szkła Ozdobnego
i Artystycznego, 33-152 Pogórska Wola 70A
Janusz Gajewski
FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWA
ŚWIDZIŃSKI KAZIMIERZ
Daniel Onik Copy Biuro
Zakład Piekarsko-Cukierniczy Jan Starostka

Iwan Rafał

Krzysztof Zdeb Firma GROM

Firma Handlowo Usługowa Elżbieta Onik Łękawica

Mechanika Pojazdowa Janusz Kozioł

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
oddział Tarnów

Road Systems Jacek Niedojadło

Mateusz Augustyn

Firma Usługowo-Handlowa
Insplast Michał Łabędź

Zakład Usługowo Handlowy Renimar Marek Kolawa

Grażyna Łabędź F.U.H. Insplast

Tarnowskie Wodociągi

Marcin Szczęch Firma Mal-Zbyt

Damian Kurek

Józef Guzy Firma Deker

Usługi Remontowo Budowlane Jan Soprych,
33-152 Pogórska Wola 63a

Paweł Studziński

Huta Szkła „ŁADNA” inż Janusz Fistek
Ładna 15, 33-156 Skrzyszów

Adrian Dębosz

FIRMA JAN BURAS USŁUGI TRANSPORTOWE
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
I SELEKTYWNA ZBIÓRKA ŚMIECI,
Skrzyszów 332A, 33-156 Skrzyszów

Firma MUR-BET Dumana Adam i Wspólnicy

FIRMA USŁUGI BUDOWLANE BRUKARSTWO
PRUCHNICKI S C MIECZYSŁAW PRUCHNICKI
KRZYSZTOF PRUCHNICKI,
ul. Generała Sikorskiego 27A, 33-180 Gromnik
MEGA -TRANS Transport i Sped.
Jakub i Cecylia Boruch S.C 33-156 Skrzyszów 420A
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.,
Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJN.
INŻ. ANDRZEJ SZEGDA, DOLNA 47A,
33-131 ŁĘG TARNOWSKI

Biuro Geodezji Michał Mucha
Bogdan Burchart Pogórska Wola Firma Zeltex
Ksiądz Proboszcz i wikariusze ze Skrzyszowa
Maria i Krzysztof Kowalscy
Jakub Kołodziej
Marcin Szufnara
Aneta i Krzysztof Galus
Zuzanna Januś
Edyta Budzik i znajomi
Alicja Karwat
Zakład Elektro-Instalacyjny Kazimierz Hetman
Nowak-Mosty Spółka z.o.o.
Agencja Ochrony Cerber
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Trwają prace
przy wodociągu i kanalizacji
Zima już minęła, ale nie była ona
okresem martwym w pracach związanych z budową sieci wodociągowej
w przysiółku „Świniogóra” oraz w rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji w Pogórskiej Woli.
W Szynwałdzie, przysiółek „Świniogóra” postępowały prace z etapu
7 budowy wodociągu. Wykonawcą
jest firma MUR-BET Adam Dumana
i Wspólnicy Sp.J. z Gródka nad Dunajcem. Przypominamy, że zakres prac
obejmuje budowę sieci wodociągowej
doprowadzającej wodę do 86 budynków mieszkalnych oraz wpięcie do
istniejącej sieci wodociągowej – włączenie I oraz włączenie II. Planowane
zakończenie inwestycji - 29. 03.2019r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 1 547 204 zł, a całość kosztów to 3 241 801 zł.

ECHO GMINY

Projekty pod nazwą „Rozbudowa
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pogórska Wola-Żurawiniec- zad
nr 9” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pogórska Wola- Jodłówka- zad.
nr 10”, są na etapie uzgadniania trasy.
Projektanci przychodzą do mieszkańców Pogórskiej Woli, mających swoje
nieruchomości w obszarze przebiegu
przyszłej kanalizacji i wodociągu, aby
uzgadniać szczegóły przebiegu trasy.
Na załączonych mapkach zaznaczono
obszar, który jest brany pod uwagę przez
projektantów. Mieszkańców Pogórskiej
Woli prosimy o przychylność dla projektantów, którzy są pracownikami firmy
Biprokom Kraków S.A. i pracują na zlecenie Tarnowskich Wodociągów. Ponadto
w Pogórskiej Woli w przysiółku „Poskle”
trwa II etap budowy kanalizacji. Roboty
dotyczą zlewni pompowni P8, P9, P10,
P11, P12, P13 wraz z punktami włączenia
W6, W16, W17, W18. Termin wykonania
inwestycji: 31.05.2019. Wartość zadania:
5 225 727 zł, na zadanie została zaciągnięta pożyczka preferencyjna z WFOŚ
w kwocie 3 100 690 zł.

Regulujemy stan
prawny dróg
Drogi gminne – ich ilość i jakość
– są podstawą dobrej komunikacji,
a tym samym podstawą do sprawnego
funkcjonowania i rozwoju gminy. Wiele
samorządów rezygnuje z utrzymywania
licznej sieci dróg, pozostawiając problem
dojazdu do nieruchomości ich właścicielom i użytkownikom. Częstym problemem jest niezgodność przebiegu geodezyjnego dróg ze stanem faktycznym
i zgłaszane do poszczególnych gruntów
zastrzeżenia. Nieustannie pracujemy
nad wydzielaniem nowych dróg, poszerzaniem istniejących oraz regulacją ich
stanu prawnego. W 2017 roku podpisane zostały 33 akty notarialne dotyczące
nabycia nieruchomości na własność
gminy. Wydano 61 decyzji podziałowych, których skutkiem było między
innymi poszerzenie dróg. Wydzielono
także nowe drogi: „Kąty”, „Mąciorówka”
i „na Wardzałę”. Uregulowano prawie
18 km dróg o powierzchni ponad 7 ha,
które do tej pory posiadały nieuregu-

lowany stan prawny.
Najważniejsze z nich
to: „Bieniówki”, „Graniczna”, „Japonia”, „Jedynka”, „Krakóskówka”, „Mąciorówka”,
„Na Czekaja”, „Na
Kiełbińskiego”, „Na
Kudelskiego”, „Na
Sołtysa”, „Na spółdzielnię”, „Rampa”,
„Zagumnie”. Wiele
udało się już zrobić,
ale wciąż są duże
potrzeby w zakresie stanu prawnego
naszych dróg. Sukcesywnie i wytrwale
pracujemy biorąc
pod uwagę zgłaszane przez mieszkańców problemy
drogowe.
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Największa inwestycja powiatowa
rozpoczyna się w Skrzyszowie
Rozpoczyna się olbrzymie przedsięwzięcie drogowe, czyli rozbudowa drogi
powiatowej z Karwodrzy do Ładnej.
Przebudowana zostanie jezdnia
o łącznej długości prawie 13 km w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica,
Trzemesna i Karwodrza. Droga będzie
solidna i bezpieczna, poszerzona do 6
metrów, a tam gdzie nie jest to możliwe
– do 5,5 m. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, około 500 metrowy
odcinek drogi, omijający zabytkowy kościół w Skrzyszowie, zakończony rondem.
Rozwiązanie to poprawi bezpieczeństwo
oraz płynność ruchu w ścisłym centrum
miejscowości. Most w Skrzyszowie
zastąpiony zostanie nowym obiektem,
natomiast most w Łękawicy będzie zmodernizowany. Wyremontowane zostaną
także pobocza, powstaną nowe chodniki
i zatoki autobusowe.
Obejście kościoła wybuduje PDM SA
Dębica, a Eurovia Polska S.A. zaprojektuje i wybuduje pozostały odcinek. Całość
prac będzie kosztowała prawie 27 mln zł
z czego 13,8 mln pokryje dofinansowanie
ze środków unijnych.
Planowany termin wykonania obejścia kościoła to jesień 2018 r. Zakończenie całości prac przewidywane jest
w połowie 2020 r.

Nowe oświetlenie
uliczne w Ładnej
i Łękawicy

mgr inż. Miłosz Klimowski
Projekt budowy drogi
powiatowej 1376 K - obejście
kościoła w Skrzyszowie

Jeszcze w styczniu bieżącego roku
została podpisana umowa z wykonawcą
na nowe oświetlenie uliczne w miejscowościach Ładna i Łękawica. W sumie zostanie zamontowanych 36 nowych lamp
ledowych. W Łękawicy na drodze „Na
Smółkę” - 13 lamp ledowych, na drodze
„Na Byka” - 12 lamp ledowych. W Ładnej na drodze „Księża” (etap II) - 7 lamp
ledowych, na drodze nr 200571K (tzw.
droga „Na Pikusa”) - 4 lampy ledowe.
Wykonawcą wszystkich 4 części zamówienia jest firma ELEKTROECO z Ładnej,
a termin wykonania to 31.05.2018 r. Całość zadania jest finansowana z budżetu
gminy i wyniesie 163 500,00 zł brutto.
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Młodzieżowa Rada Gminy

rozpoczęła nową kadencję 2018-2020
W lutym br. została wybrana nowa
Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów.
Składa się z piętnastu radnych wybranych spośród uczniów klas VII i VIII
szkół podstawowych oraz uczniów II
i III wygaszanych klas gimnazjalnych
zamieszkujących na terenie Gminy
Skrzyszów. Rada nie jest związana
z żadną partią polityczną ani ugrupowaniem politycznym, a podstawą
jej działalności jest praca społeczna.
Kadencja Rady trwa 2 lata od daty
wyborów. Zgodnie z ordynacją wyborczą szkołom na terenie Gminy
Skrzyszów przysługuje następująca
liczba mandatów:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana
Pawła II w Skrzyszowie – 3,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Księdza Piotra Skargi w Skrzyszowie – 1,
3. Szkoła podstawowa nr 1 im. Armii
Krajowej w Szynwałdzie – 4,
4. Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej
Woli – 3,
5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy – 2,
6. Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Ładnej – 2.
Piętnastu radnych w kadencji
2018-2020 będzie zajmowało się
działaniami mającymi na celu m.in. aktywizację młodzieży w życiu społecznym gminy, reprezentowanie postaw
i potrzeb dzieci wobec władz gminnych i innych instytucji, uczestnictwo
młodzieży w procesie podejmowania
decyzji, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego.

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

OBWÓD GŁOSOWANIA

1.

BAŃKA Kamil

Nr 5 Łękawica

2.

BORUCH Agnieszka

Nr 6 Ładna

3.

BUDZIK Filip

Nr 5 Łękawica

4.

IWAN Tomasz

Nr 3 Szynwałd

5.

KORUS Filip

Nr 1 Skrzyszów

6.

MICZEK Dawid

Nr 3 Szynwałd

7.

PAPUGA Justyna

Nr 3 Szynwałd

8.

ROSIAK Mateusz

Nr 1 Skrzyszów

9.

SALAWA Kevin

Nr 2 Skrzyszów

10.

SIEDLIK Kacper

Nr 1 Skrzyszów

11.

WAŚKO Konrad

Nr 4 Pogórska Wola

12.

ZAJĄC Zuzanna

Nr 6 Ładna

13.

ZEGAR Martyna

Nr 3 Szynwałd

14.

ZYCH Paulina

Nr 4 Pogórska Wola

15.

ŻUROWSKA Julia

Nr 4 Pogórska Wola

Radni Młodzieżowej Rady Gminy
Skrzyszów na kadencję 2018-2020
Na pierwszej sesji po wręczeniu
zaświadczeń o wyborze i ślubowaniu,
wybrano Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Tomasza Iwana (Szynwałd), Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy
Skrzyszów – Julię
Żu row s k ą (Po górska Wola) oraz
Sekretarza Młodzieżowej Rady
Gminy Skrzyszów
– Mateusza Rosiaka (Skrzyszów).
Wybrano również
skład komisji:

Komisja ds. Kultury i Edukacji:
Martyna Zegar – przewodniczący,
Konrad Waśko – wiceprzewodniczący,
Zuzanna Zając,
Agnieszka Boruch,
Filip Korus,
Kacper Siedlik.

fot. Mateusz Papuga
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Komisja ds. Sportu,
Rekreacji i Rozrywki:
Paulina Zych – przewodniczący,
Kevin Salawa – wiceprzewodniczący,
Mateusz Rosiak,
Julia Żurowska,
Dawid Miczek,

MARZEC 2018

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Tomasz Iwan.
Rada nakreśliła również program
swojego działania na rok 2018. Główne
przedsięwzięcia, które młodzież chce
zrealizować to: „Noce Filmowe”, „Zerwijmy Łańcuchy” – wolontariat w azylu dla
zwierząt, „I przegląd teatrów szkolnych”,

wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych – współpraca z Ośrodkiem dla
Niepełnosprawnych w Pogórskiej Woli
oraz udział w Balu dla Niepełnosprawnych
w Ładnej, „Noc naukowców”, „Tydzień
sportu”. Obecnie młodzież pracuje nad
szczegółami swojego programu działania.

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Zielony
Pierścień Tarnowa nowe nabory
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa
działające na terenie gmin: Lisia Góra,
Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice,
Wietrzychowice, Żabno, informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
•• zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające
na celu szerzenie lokalnej kultury
i dziedzictwa lokalnego (dowiedz się
więcej o naborze nr 1/2018)
•• promowania obszaru LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych (do-

wiedz się więcej o naborze nr 2/2018)
•• promowanie obszaru objętego LSR,
w tym produktów lub usług lokalnych(dowiedz się więcej o naborze
nr 3/2018)
•• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
(dowiedz się więcej o naborze nr
4/2018)
•• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (dowiedz się więcej o naborze nr 5/2018)

Nowy Kierownik Posterunku Policji w Skrzyszowie
W ostatnim czasie przeszedł na emeryturę asp. szt. Łukasz Grzebieniowski.
Nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Skrzyszowie został asp. Wojciech Gryzło.
Byłemu kierownikowi złożono podziękowania za pracę na rzecz społeczności naszej gminy.

Dzień Pamięci

Małopolskiej Solidarności
14 grudnia 2017 r w Krakowie w Auli
polskiej Akademii Umiejętności odbyło
się spotkanie „Dzień Pamięci Małopolskiej Solidarności”.
W trakcie spotkania rozpoczęła się
promocja drugiego tomu Leksykonu
„Ludzie Małopolskiej Solidarności”.
Wśród około trzystu działaczy NSZZ
„Solidarność” zaangażowanych w latach
1980 – 1989 w działalność na rzecz wolności i suwerenności Polski znalazł się Eugeniusz Dąbrowski z miejscowości Ładna.
Od początku września 1980 był Wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego związku, a od grudnia 1980
etatowym pracownikiem w PPNiG
w Krakowie.

Był Delegatem Krajowej Komisji
Mieszanej Nafty i Gazu NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się również we
wspieranie działalności NSZZ RI Solidarność jako Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej koło w Ładnej.
W latach 1981 – 1990 był członkiem
Zespołu ds. organizacji i budowy Kaplicy
a później Kościoła w Ładnej.
W stanie wojennym zaangażowany
w pomoc dla internowanych oraz kolportaż nielegalnych czasopism i ulotek.
W 1989 r. Przewodniczący Komisji
ds. finansowo – gospodarczych w Radzie Rolników Indywidualnych NSZZ
„Solidarność”.
Obecnie członek Stowarzyszenia

Komisji Rewizyjnej „Kombatantów
i Osób Represjonowanych w latach 1956
– 1989 w Tarnowie”.
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Skrzyszów dostanie pieniądze
z programu „Senior+” 2018
Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wsparło 214 nowych
placówek i 224 już
istniejących w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020. W gronie wyróżnionych znalazła
się również gmina
Skrzyszów. Ogółem
na seniorów otrzy-

fot. Anna Mądel

Kolejny sezon działalności
„Pogodnego klubiku”
Z dniem 1 lutego 2018 roku swoją
działalność wznowił Ośrodek wsparcia
dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klub samopomocy.
„POGODNY KLUBIK” bo taką nazwę przyjął od początku działalności,
istnieje od 2016 r. Do końca roku 2017
prowadzony był przez Klub Kobiet
Kreatywnych GRACJA. Z dniem 1 lutego 2018 roku prowadzenie ośrodka
wsparcia przejęło Stowarzyszenie Mój
Szynwałd.
Oferta ośrodka wsparcia „Pogodny
Klubik” jest skierowana do mieszkańców Gminy Skrzyszów w wieku 55+,
zarówno tych, którzy są już na emeryturze, jak i tych, którzy są jeszcze
aktywni zawodowo, ale dysponują
wolnym czasem oraz do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. „POGODNY
KLUBIK” to miejsce, w który można
miło spędzić swój wolny czas, spotkać się z innymi, wymienić swoje
doświadczenia i poglądy, a przede
wszystkim rozwinąć swoje pasje!
Zajęcia odbywają się w Skrzyszowie
(stara szkoła – nr 629) w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godzinach: 15:1519:15.
W roku 2018 zaplanowano szereg
ciekawych spotkań, zajęć manualnych,
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rekreacyjnych a także między innymi
wycieczki krajoznawcze, wspólne wyjścia do kina lub teatru oraz ognisko
integracyjne.
Seniorzy oraz dzieci uczestniczące
w spotkaniach, dzielą się zwyczajami
i tradycjami naszej Gminy i regionu
podczas zajęć pod nazwą „TRADYCJE
DAWNIEJ, ZWYCZAJE DZIŚ”. Uczestniczą także w zajęciach manualnych,
wykonywanych różnymi technikami
w tym decoupage i w warsztatach
bibułkarskich. Natomiast podczas
zajęć kulinarnych pod wdzięczną nazwą „MAŁE CO NIECO” przygotowują
wspólnie potrawy i spędzają miło czas
w swoim towarzystwie.
Wszystkie zbędne kalorie mogą
„spalić” na zajęciach „KROK PO ZDROWIE” – podczas NORDING WALKING
a także spacerów połączonych z drobnymi aktywnościami ruchowo-sportowymi, ćwiczeniami rozgrzewającymi
i rozciągającymi mięśnie.
Dla osób kochających książki zaplanowano zajęcia edukacyjne „LITERATURA I SZTUKA” – podczas,
których seniorzy odczytują fragmenty
ulubionych książek, zapoznają się
z dorobkiem i twórczością lubianych
autorów, malarzy i wykonawców.

mamy 40.230 zł, z czego
24.000 zł zostanie przeznaczonych na remont
i adaptacje budynku
„starej szkoły” w Skrzyszowie, a 16.230 zł
n a j e g o w y p o s a że nie. Przypominamy,
że w budynku „starej
szkoły” spotykają się
seniorzy z „Pogodnego
Klubiku” prowadzonego
przez Stowarzyszenie
Mój Szynwałd.

Jak ważny jest system wyznawanych wartości w życiu każdego człowieka, mogą dowiedzieć się z zajęć
„ŚWIAT WARTOŚCI, EMOCJI I UCZUĆ”
- promujących właściwe zachowania
oraz szacunek w życiu rodzinnym
i społecznym a także uczących rozpoznawania własnych uczuć i emocji .
Oferta ośrodka jest bogata i cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem.
Deklaracje uczestnictwa w projekcie, pomimo tylko 25 dotowanych
miejsc, w bieżącym roku złożyło już
34 osoby starsze. Są to głównie seniorzy, którzy aktywnie uczestniczą
w zajęciach od dwóch lat.. „Pogodny
Klubik” stał się dla wielu z nich drugim domem, gdzie wzajemnie sobie
pomagają i czują się potrzebni. Na
zajęcia przyprowadzają także swoje
wnuki, które uczą się szacunku do
starszych.
Działalność „Pogodnego Klubiku”
spotkała się z wielką aprobatą osób
w nim uczestniczących. Wpisała się
także w życie naszej Gminy, a nazwa
„Pogodny Klubik” stała się rozpoznawalna z uwagi na aktywność seniorów
i ich czynny udział w wydarzeniach
naszej Gminy.
Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie
ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
– klubu samopomocy” jest współfinansowane z budżetu Gminy Skrzyszów
oraz dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
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Nowa Dyrektor
Przedszkola w Skrzyszowie
Nowym dyrektorem Przedszkola
w Skrzyszowie została Pani Lidia
Stach - nauczyciel wychowania przedszkolnego z 20-letnim stażem. Swoje
doświadczenie zdobywała pracując
w niepublicznym przedszkolu, które
z małej 3-oddziałowej placówki rozrosło się do zespołu szkolno-żłobkowego.
W swojej nowej placówce pani
dyrektor zapowiada, że wszystkie
jej działania będą miały na celu
przede wszystkim dobro dzieci i ich
rodzin a także zespołu pracowników.
Przedszkole ma zapewnić dziecku
podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz ma wspierać całościowy

rozwój dziecka. Bardzo ważne jest
poczucie bezpieczeństwa, rozwój
nawyków prowadzących do samodzielności a także bogata oferta
edukacyjna. – Podtrzymane zostaną
wszystkie zajęcia oraz wydarzenia
lokalne, które były dotychczas jak np.
obchody „Złotych i Diamentowych
Godów” – zapowiada Pani dyrektor
– postaramy się również o certyfikat
Przedszkola Promującego Zdrowie.
Poważnym wyzwaniem będzie
zmiana bazy lokalowej. Powstanie
nowy budynek w którym będzie się
mieścić zespół żłobkowo-przedszkolny z bezpiecznym placem zabaw. Na dzień dzisiejszy pozytywną

fot. Danuta Flaumenhaft

informacją jest fakt, że wszystkie
dzieci, których rodzice złożyli podanie
o przyjęcie na rok 2018/2019 zostały
przyjęte.

Święto Patrona SP w Ładnej
Szkoła Podstawowa w Ładnej nauczyciele, rodzice oraz uczniowie wraz
z zaproszonymi gośćmi obchodzili
15-go marca br święto patrona szkoły – Kornela Makuszyńskiego. Wśród
zaproszonych gości byli: Wójt Gminy
Skrzyszów Marcin Kiwior, sołtys
Ładnej Stanisław Barnaś, dyrektorzy
szkół i przedszkoli z terenu naszej
gminy, przedstawiciel OSP Ładna Andrzej Kopacz. Na uroczystość przybyli

także nauczyciele innych szkół z nagrodzonymi uczniami
w konkursach literackim i plastycznym. Po uroczystej
Mszy Świętej zgromadzeni goście oraz
społeczność szkolna
obejrzeli inscenizację
wybranych utwo-

źródło: SP w Ładnej

rów Kornela Makuszyńskiego.
Następnie zabrał głos pan wójt
Marcin Kiwior, który pogratulował
dyrekcji, nauczycielom i uczniom
występującym w przedstawieniu
efektów ich pracy. Podziękowania za zaproszenie i możliwość
uczestnictwa w uroczystości złożył również pan sołtys. W dalszej
kolejności głos zabrała dyrektor
szkoły dziękując nauczycielom
Jolancie Nowak i Marcie Kokoszce
za przygotowanie święta oraz
gratulując uczniom występu,
a rodzicom dziękując za pomoc
w organizacji uroczystości.
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Nauczyciel na medal
Dnia 8 grudnia w auli Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie odbyła
się uroczysta gala podsumowująca
plebiscyt „Nauczyciel na medal”. Honorowy patronat nad tą akcją objęli
Jacek Krupa, Marszałek Województwa
Małopolskiego i prof. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem plebiscytu
było wyłonienie najbardziej lubianych

i cenionych pedagogów z Małopolski.
Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr
1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie Pani
Maria Janas zdobyła I miejsce w powiecie tarnowskim
i czwarte w Małopolsce w kategorii
nauczycieli klas
1-3. Bardzo cieszymy się z suk-

cesu Pani Marii i składamy serdeczne
gratulacje. Dla wszystkich, którzy znają
i na co dzień spotykają i współpracują
z Panią Janas, zarówno dla uczniów i rodziców jej wychowanków oraz nauczycieli i współpracowników jest jasne, że
ten zaszczytny tytuł „nauczyciela na
medal” trafił w naprawdę godne ręce.

źródło: SP w Skrzyszowie

Zuzanna Kozioł

stypendystka Fundacji SAPERO AUSO
Już po raz piętnasty zostały rozdane stypendia Małopolskiej Fundacji
SAPERO AUSO powołanej przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jej
głównym celem jest wspieranie i pro-
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mocja młodzieży szczególnie uzdolnionej. Mottem fundacji są słowa „sapero
auso”, czyli temu, kto odważył się być
mądrym. Na życzenie króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego zostały one
wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela
Collegium Nobilium w Warszawie.
W gronie tegorocznych stypendystów znalazła się Zuzanna Kozioł
- uczennica trzeciej klasy gimnazjalnej
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Skrzyszowie. Nagroda
została przyznana między innymi
za brązowy medal
Mistrzostw Polski
w grze podwójnej w tenisie stołowym, I miejsce
w Indywidualnych
Mistrzostwach
Województwa
Małopolskiego,
powołanie do ka-

dry narodowej, reprezentowanie kraju
w turniejach międzynarodowych, tytuł
laureata i finalisty w tematycznych
konkursach historycznych oraz bardzo
wysoką średnią ocen.
Zgodnie z sentencją fundacji, która
poucza, iż w młodości warto trudzić się
nad zdobyciem kwalifikacji moralnych,
intelektualnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ
to one właśnie pozwalają człowiekowi
uniknąć złego postępowania oraz
pomagają w osiągnięciu szczęścia - życzymy Zuzannie wytrwałości w ciężkiej
pracy i dalszych sukcesów.
GRATULUJEMY !!!!!!!

źródło: SP w Skrzyszowie
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Szkoły imieniem Jana Pawła II
Już po raz dwunasty uczniowie
szkół noszących imię Świętego Jana
Pawła II z Diecezji tarnowskiej spotkali
się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skrzyszowie, aby wziąć
udział w sportowym współzawodnictwie szkół o Puchar przechodni
Biskupa tarnowskiego. Tegoroczne
rozgrywki toczyły się w piłce siatkowej
dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych- uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i klas gimnazjalnych.
W turnieju udział wzięło ponad 200
dziewcząt z 14 szkół z naszej diecezji.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał
ks. Dziekan Zdzisław Gniewek, który
serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, życzył sukcesów sportowych, pobłogosławił startujących
i poprowadził wspólna modlitwę w intencji startujących i Naszego Patrona.
Rozgrywki były prowadzone systemem grupowym. Ideą tego turnieju nie
jest osiąganie mistrzowskich wyników
sportowych, ale stworzenie okazji do
integracji społeczności szkolnych szkół

Jana Pawła II. Po rozgrywkach trwających blisko 6 godzin nadszedł czas na
nagrodzenie wszystkich uczestników
pucharami i dyplomami, bo wszyscy
którzy brali udział w turnieju mogą poczuć się zwycięzcami. W prowadzonej
klasyfikacji wyłoniono szkoły, które
otrzymały na rok zaszczytny tytuł mistrzowski i puchar przechodni. Dużym
wydarzeniem i wielkim zaszczytem dla
wszystkich uczniów było przyjmowanie pucharów z rąk ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, który jak zwykle
niezawodnie zaszczycił swoja obecności turniej. Księdzu biskupowi przy
wręczaniu pucharów towarzyszyli: ks.
Prałat Czesław Paszyński – asystent
kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół JP
II, ks. Dziekan Zdzisław Gniewek, Halina Węgrzyn dyrektor SP 21 w Nowym
Sączu – prezes Diecezjalnej Rodziny
Szkół JP II, Grzegorz Gorczowski – sekretarz Diecezjalnej Rodziny Szkół JP II,
Marcin Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów
oraz Małgorzata Mróz – wicedyrektor
szkoły w Skrzyszowie.

WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU:
Szkoły Podstawowe
1 miejsce SP nr 1 Męcina
2 miejsce SP Gołkowice Górne
3 miejsce SP nr 21 Nowy Sącz
4 miejsce SP Łososina Dolna
5 miejsce SP nr 11 Mielec
6 miejsce SP nr1 Skrzyszów
7 miejsce SP Korzenna
Najlepsza zawodniczka turnieju –
Alicja Jeleń (SP nr 1 Męcina)
Klasy Gimnazjalne
1 miejsce SP Korzenna
2 miejsce SP Łososina Dolna
3 miejsce SP Skrzyszów
4 miejsce SP Gołkowice Górne
5 miejsce SP Ciężkowice
6 miejsce SP nr 2 Jadowniki
7 miejsce SP nr 1 Męcina
Najlepsza zawodniczka turnieju –
Klaudia Nowak (SP Korzenna)
Patronat medialny nad turniejem objęli: RDN Małopolska oraz Tarnowski
Gość Niedzielny.

fot. Mateusz Papuga
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Dzień Żołnierzy Wyklętych
Szkoła w Pogórskiej Woli w naszej
gminie w sposób szczególny wyróżnia
się dbałością o kultywowanie tradycji
patriotycznych. Jedną z wielu okazji do
wyrażenia patriotyzmu jest Dzień Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych przypadający na 1 marca, który zawsze jest
świętowany przez uczniów tej szkoły.
W ten dzień szczególnie wspomina się
osoby, które po 1944 r. nie zgodziły się
na rządy władzy komunistycznej w Polsce, za co nierzadko zapłaciły życiem.
Delegacja uczniów i absolwentów szkoły razem z dyrektorem 25 lutego wzięła
udział w Koncercie Galowym „W Hołdzie
Żołnierzom Wyklętym” w Auditorium
Maximum UJ w Krakowie z udziałem
laureatów II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Chórów
Akademickich UJ Camerata Jagiellonica
oraz Chóru Dominanta Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz Orkiestry Symfonicznej PASSIONART, zorganizowanego przez IPN w Krakowie.
Podczas spotkania wręczono nagrodę
Danuty Siedzikówny „INKI” Fundacji
Armii Krajowej w Londynie.

Poza koncertem pieśni patriotycznych (wyśpiewanych również przez
absolwentkę szkoły Magdalenę Kiwior,
członkinię chóru UJ Jagiellonica) odbył
się pokaz grup rekonstrukcyjnych.
Dodatkowo 1 marca w szkole odbył się uroczysty apel mający na celu
uczczenie bohaterskich postaw Danuty

źródło SP w Pogórskiej Woli

Szkoła w Pogórskiej Woli świętuje

setną rocznicę urodzin
Heleny Marusarzówny
Reprezentacja szkoły w Pogórskiej
Woli 18 stycznia uczestniczyła w uroczystości setnej rocznicy urodzin patronki szkoły – Heleny Marusarzówny
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny
Marusarzówny w Zakopanem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
na Krupówkach i złożeniem przez
uczestników kwiatów na cmentarzu
na Pęksowym Brzyzku. Podczas dalszej części uroczystości uczniowie
zaprezentowali program artystyczny
o życiu Heleny Marusarzówny. W czasie
spotkania obecni byli przedstawiciele
innych szkół zarówno z Zakopanego
jak i całego regionu, które noszą imię
Heleny Marusarzówny. Gości powitała
góralska kapela. Osoby zabierające głos
podczas uroczystości przypomniały życie i działalność Heleny Marusarzówny,
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Siedzikówny, Emila Fieldorfa „Nila”
i rotmistrza Witolda Pileckiego.
Również 5 lutego uczniowie klasy
siódmej i drugiej gimnazjum wraz z p.
Kinga Soprych uczestniczyli w Spotkaniu
Edukacyjnym zorganizowanym przez IPN
i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie obejrzeli film „Więzy krwi” w kinie
Kijów w Krakowie i wysłuchali prelekcji dr
Michała Wenklara na temat powojennego
podziemia niepodległościowego.
Źródło: SP w Pogórskiej Woli

a zwłaszcza ostatnie chwile jej życia.
Został także podsumowany międzyszkolny konkurs plastyczny o Helenie
Marusarzównie, w którym uczeń szkoły
w Pogórskiej Woli Wojciech Kurczab z kl.
6a zajął I miejsce, a Klaudia
Golba, również
z kl 6a, otrzymała wyróżnienie.
Wręczono pamiątkowe statuetki osobom,
które w szczególny sposób
są związane ze
szkołą im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem, w tym

także pani dyrektor szkoły w Pogórskiej
Woli – Reginie Kiwior. Natomiast pani
Regina Kiwior na ręce pani dyrektor
szkoły w Zakopanem Bożeny Bobak,
wręczyła film z uroczystości 76 rocznicy
śmierci patronki szkoły obchodzonej 12
września 2017 roku z udziałem Kompani
Honorowej Wojska Polskiego 6 Brygady
Powietrznodesantowej z Krakowa oraz
okolicznościowy list gratulacyjny przekazany przez Wójta Gminy Skrzyszów
Marcina Kiwiora.

źródło SP w Pogórskiej Woli
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Święto Prymusa

w Szkole Podstawowej w Łękawicy
Życie niesie ze sobą wiele różnych
sytuacji i wyzwań. Często stajemy
przed dylematem, jak postąpić, co
będzie dla nas lepsze. Mamy też wiele
powodów do radości i zadowolenia.
Największą satysfakcją i radością,
a zarazem nagrodą dla dyrektora
i grona pedagogicznego są osiągnięcia
uczniów w nauce.
W I okresie roku szkolnego 2017/18,
aż 33 uczniów pracowało bardzo systematycznie. Każdego dnia wywiązywało
się z obowiązków ucznia. Otrzymywali
ogromne wsparcie od swoich rodziców
i bliskich. Nie bez znaczenia była motywacja oraz pomoc nauczycieli i wychowawców. To wszystko składało się na
sukces, który świętowaliśmy 7 kutego
w czasie organizowanego 2 razy w roku
w naszej szkole „Święcie Prymusa”. Tra-

dycyjnie Rodzice odebrali od dyrektora
szkoły listy gratulacje, od nauczycieli
życzenia, a od Marcina Kiwiora – Wójta
Gminy Skrzyszów słodki upominek.

Wszystkim uczestnikom spotkania jeszcze raz życzę dużo satysfakcji
i dumy z bycia „Najlepszym”. Całej społeczności szkolnej, rodzicom i nauczycielom wszystkiego co przedstawia
najwyższą wartość; zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności na dalszą pracę
w II okresie roku szkolnego 2017/2018.
Urszula Mucharska – Ramza

źródło: SP w Łękawicy

Wspomnienia z zimowiska
wychowanków Placówki
Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie
Za nami ferie zimowe. Tym razem
wychowankowie Placówki Wsparcia
Dziennego w Skrzyszowie i Pogórskiej
Woli wybrali się na 8 – dniową zimową
przygodę do Kołkówki. Położony w niezwykle malowniczej i kameralnej miejscowości Dom Wczasów Dziecięcych
„Bajkolas” – który ich gościł – wykorzystując ukształtowanie terenu i zimową
aurę, zapewnił dzieciom atmosferę
sprzyjającą aktywnemu wypoczynkowi,
długim i krótszym spacerom po okolicy,
zabawom na śniegu oraz podziwianiu
piękna zimowego krajobrazu.
Bogaty program wypoczynku, przygotowany przez kadrę DWD sprawił, iż
każdy miał okazję wziąć udział w różnorodnych zajęciach:
•• rekreacyjno-sportowych (m.in.
z chustą Klanza, fitness, gra terenowa „podchody”, gra detektywistyczna – Kryminalne Zagadki Kołkówki,
zjazdy na workach, „jabłuszkach”,
lepienie bałwana),
•• plastycznych (odlewanie figurki
z gipsu\masy solnej oraz jej malowanie, krajobraz Kółkówki, maski

OŚWIATA

karnawałowe),
•• muzycznych (karaoke, bal maskowy)
•• teatralnych (wykonanie kukiełek
i przedstawienie)
•• zabawach połączonych z nauką
tańca (fitness)
•• oraz innych zajęciach ogólnorozwojowych.
Podczas trwania turnusu prowadzone były liczne konkursy – plastyczne,
sportowe (Hulajnogo-rolkowy tor przeszkód na sali gimnastycznej), muzyczne (The voice of Kołkówka), z wiedzy
ogólnej (turniej
„Jeden z dziesięciu”) a także Zimowe Igrzyska
Sportowe: zawody w rugby na
śniegu, mini hokej, skok w dal na
śniegu.
W programie
pobytu znalazła
się również niezapomniana wycieczka do Jasła

do Muzeum lizaka. Przeżycie o tyle
interesujące, że każde z dzieci mogło
samodzielnie zrobić swojego lizaka
i zabrać słodkość do domu. Tam też
oczywiście poznały historię powstania
lizaków i słodyczy.
Na pożegnalnym niedzielnym spotkaniu nastąpiło uroczyste zakończenie
turnusu, a najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali dyplomy za zdobyte miejsca oraz drobne upominki. Zimowisko
było naprawdę udane. Wyjazdy wakacyjne jak i zimowe są już tradycją naszej
placówki, którą zapoczątkowaliśmy już
równe 10 lat temu i którą nadal mamy
zamiar kontynuować.
Tekst i zdjęcia:
Aneta Sołowij, Paulina Zaucha
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GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
Siedziba – Stara Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie 629
Dyżury

Sprawy – problemy

Psycholog

Porady i konsultacje dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków
itp., a także wsparcie i pomoc dla
członków rodzin osób uzależnionych
(żon, mężów, rodziców, dzieci).

Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Skrzyszowie

Dzień – godzina
Poniedziałek 1500 – 1700
Czwartek 0930 – 1230

Kierowanie na leczenie osób
uzależnionych, pomoc w wypełnianiu
dokumentów.

Sobota 800

Grupa AA „Stanisław”
Terapeuta uzależnień

Współuzależnienie

Środa 1800

Dyżuruje w Stowarzyszeniu
„ARCAMINO” Stare Kółko Rolnicze
Skrzyszów 323A

Osoby uzależnione

Czwartek 1800

Rodzinna Grupa Wsparcia

Sobota 1800

Pełnomocnik Wójta Gminy Skrzyszów
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Dyżury

Jacek Włodarczyk

Sprawy – problemy

Dzień - godzina

Całokształt problematyki związanej
z profilaktyką i przeciwdziałaniem
uzależnieniom na terenie
Gminy Skrzyszów.

Od poniedziałku do piątku w siedzibie
Urzędu Gminy Skrzyszów p. 16
w godzinach pracy Urzędu

Kierowanie na leczenie osób
uzależnionych, pomoc w wypełnianiu
dokumentów.

Pon. 915 – 1645
Wt-pt. 745 - 1515

ks Paweł Knap – Duszpasterska pomoc dla osób uzależnionych środa 1500 – 1600
Dom Katechetyczny w Skrzyszowie
Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie 2 (Dom Katechetyczny)
z Filią w Pogórskiej Woli telefon 669250441
Informacje o działalności na stronie http://www.pwdskrzyszow.pl
Ponadto w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu (0-14) 6326-330, 6745-296 w. 111 u Pana Jacka
Włodarczyka można zgłaszać wszelkie problemy związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom na terenie
Gminy Skrzyszów, można też uzyskać informację na temat pracy Poradni czy Placówek poza Gminą Skrzyszów, które
mogą świadczyć szeroko pojętą pomoc w dziedzinie uzależnień i przemocy.
W Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 9.00 dyżuruje w pokoju nr 21 Przewodniczący
i Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy pomagają w kierowaniu na leczenie
osób uzależnionych oraz udzielają pomocy w wypełnianiu dokumentów.
Urząd Gminy 33-156 Skrzyszów 642, e-mail: sekretariat@ug.tarnow.pl
Jeśli masz problem, Ty lub Twoi bliscy, dzwoń do nas – 146326330 w. 111
• poniedziałek 9.00 – 17.00 • od wtorku do piątku 7.30 – 15.30
pozostałe informacje na stronie www.skrzyszow.pl
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Przygotowania do świąt
w Kole Gospodyń Wiejskich w Ładnej
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ładnej zorganizowały dla
najmłodszych warsztaty tworzenia
palm, w ramach projektu „Manufaktura Dobrych Pomysłów na spędzenie
czasu wolnego dzieci i młodzieży”
współfinansowanego ze środków
Urzędu Gminy Skrzyszów. W trakcie
warsztatów każdy własnoręcznie zrobił
swoją, jedyną i niepowtarzalną palmę.
Tym samym Koło Gospodyń Wiejskich
rozpoczęło przygotowania do konkursu palm organizowanego w parafii
Ładna. W poprzednim roku panie zrobiły tradycyjną palmę z własnoręcznie
zrobionymi kwiatami o wysokości 7m 11
cm i zajęły drugie miejsce, zdobywając
Srebrną Palmę.

W tym roku
postanowiły zrobić dwie palmy
o łącznej długości ponad 8
metrów. Palma
zrobiona będzie tradycyjnie
z bukszpanu,
witek wierzbowych i ozdobiona
pięknymi, różnobarwnymi kwiatami z bibuły.
Rozstrzygnięcie
konkursu w Poniedziałek Wielkanocny.

źródło: Paulina Barnaś

Spotkajmy się przy kawie z KKK GRACJA
Od maja do sierpnia br. KKK Gracja zaprasza mieszkańców do swojej siedziby w każdy poniedziałek
na spotkania przy darmowym ciastku, kawie i herbacie. Na ten cel klub pozyskał pieniądze
z fundacji BGK w ramach projektu „Spotkajmy się przy kawie z Klubem Kobiet Kreatywnych GRACJA”.
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Świat toruńskiego piernika
Wystawa Muzeum Okręgowego
w Toruniu pt. „Świat Toruńskiego Piernika” została otworzona w Bibliotece
w Szynwałdzie.
Okazała koga – żaglowiec handlowy
wypełniona historią piernikarstwa toruńskiego sięgającą XV wieku, wieloma
eksponatami, przyprawami i piernikami
zawitała do Szynwałdu. Można wiele
dowiedzieć się na temat pierników
i rzemieślników cechowych oraz zobaczyć słynną toruńską kolekcję form
piernikowych. Udostępnione są także
późnośredniowieczne naczynia
drewniane, gliniane i kamionkowe,
a także cynowe kufle i kubki oraz formy do babek i cukierków z przełomu
XIX i XX wieku. Wszystko jest pięknie
zaaranżowane w formie rekonstrukcji kramu piernikarskiego, piekarni
czy sklepu z przełomu XIX i XX wieku.
Jednak najciekawsze są warsztaty
wypieku pierników z oryginalnych
form i ciasta toruńskiego.
Do tej pory wystawę połączoną
z warsztatami bardzo licznie odwiedziły zorganizowane grupy uczniów
z nauczycielami nie tylko z terenu
gminy Skrzyszów, ale także z innych

miast i miejscowości. Wśród szkół
pojawili się m.in. uczniowie z Tarnowa,
Wierzchosławic, Grabin, Wietrzychowic, Przybysławic, Zalasowej czy Woli
Rzędzińskiej. Na wystawę i warsztaty
dla uczniów można się jeszcze zapisywać do 13 kwietnia. Szczególnie
zapraszamy 15 kwietnia w niedzielę
do udziału w specjalnej edycji dla rodzin. W tym dniu „Świat toruńskiego
piernika” będzie mógł zwiedzić każdy
mieszkaniec naszej gminy. Każdy kto
przyjdzie 15 kwietnia w godz. 12.00-

15.00 będzie mógł poznać interesującą
historię toruńskiego piernika i własnoręcznie wykonać swojego piernika
dekoracyjnego podczas warsztatów.
Ze względu na ograniczoną liczbę
stanowisk warsztatowych prosimy
o wcześniejsze rezerwowanie miejsc.
Wstęp na wystawę w dn. 15.04.2018
– darmowy, udział w warsztatach
kosztuje 4 zł od osoby. Dodatkowe
informacje i rezerwacje na warsztaty
w bibliotece w Szynwałdzie oraz pod
numerem tel. 14 6742346.

fot. Mateusz Papuga
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Warto przeczytać

nowości w bibliotece w Szynwałdzie
Katarzyna Michalak
Promyk słońca
Powieść o pogoni za szczęściem
i marzeniami, które często spełniają
się nie w porę i inaczej niż to sobie
wyobrażamy. Czy bohaterowie znajdą
spokojną przystań w małej mazurskiej
wiosce, czy uda im się ułożyć swoje
życie na nowo…

Jackson Shirley
Nawiedzony dom na wzgórzu
Pełna napięcia powieść grozy,
której akcja rozgrywa się w starym
i owianym złą sławą domu. Pewnego
dnia przybywają do niego cztery osoby,
aby wyjaśnić pochodzenie dziwnych

odgłosów. Czy im się to uda i co tak
naprawdę kryje się w budynku…

Jessica Shattuck
Panie na zamku
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, do zniszczonego zamku powraca Marianne von Lingenfels. Próbuje
pomóc ocalałym z pogromu wdowom
swoich przyjaciół i ich dzieciom. Jednak
nie jest to takie proste w obliczu mrocznych sekretów i tajemnic z przeszłości.
Brendan Kearney
Gdzie się chowa śnieżna sowa?
Piękna, pełna kolorowych ilustracji
książka poświęcona przyrodzie. Zada-

niem maluchów jest odnalezienie na
planszach kilkudziesięciu zwierząt, co
nie zawsze jest łatwe. Ponadto w albumie znajdują się liczne ciekawostki
dotyczące poszczególnych gatunków.

ZAPOWIEDZI KULTURALNE
15 kwietnia – „Świat Toruńskiego Piernika” dla rodzin – Biblioteka w Szynwałdzie
godz. 12.00
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – Ładna, godz. 9.00
12 maja – „Tarnowscy Artyści w Galerii muzealnej – wystawy w Szynwałdzie” – otwarcie
wystawy prac malarskich Jerzego Ruszla pt. „Akwarele” połączone z prezentacją niezwykłego obiektu archeologicznego Muzeum Okręgowego w Tarnowie w ramach muzealnego
cyklu „Galeria jednego obiektu”. Biblioteka w Szynwałdzie godz. 19.00
2 czerwca – Mundurowy Dzień Dziecka
10 czerwca – „Szynwałdzkie Tarasy” – pierwszy koncert na placu przed Biblioteką w Szynwałdzie. Zagrają: laureaci Gminnego Konkursu Artystów „Maestro”, chór Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie oraz zespół BIG CONTEST BAND. Plac przed Biblioteką w Szynwałdzie,
godz. 19.00
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Na sport pieniędzy nie zabraknie
Blisko 219 000 zł Samorząd Gminy
Skrzyszów przeznaczył w 2018 roku na
poprawę warunków uprawiania sportu
na terenie gminy oraz zwiększenie
dostępności społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej
przez kluby sportowe.
Środki te zostały rozdysponowane
wśród 5 klubów sportowych tj. Ludowego Klubu Sportowego „ŁADNA”
z siedzibą w Ładnej, Klubu Sportowego
KS Łękawica, Klubu Sportowego „PO-

GORIA” w Pogórskiej Woli, Ludowego
Klubu Sportowego w Szynwałdzie,
Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skrzyszów”. Otrzymane
dotacje przeznaczone zostaną na
przygotowanie klubów do udziału we
współzawodnictwie, rozgrywkach,
zawodach, poniesienie opłat statutowych i delegacji sędziowskich.
Środki przeznaczone zostaną również
na utrzymanie, remont i modernizację
obiektów i urządzań sportowych, a także

zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
strojów sportowych. Możliwa będzie
również organizacja imprez sportowych
na terenie gminy. W klubach sportowych
na terenie naszej gminy działają sekcji piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, a także
tenis stołowy. Zauważyć należy, iż rok
rocznie na terenie naszej gminy wzrasta
kwota dofinansowania na działalność
lokalnych klubów sportowych, co przekłada się na coraz bogatszą ofertę dla nie
tylko młodych mieszkańców.

Nowy sezon na Orlikach rozpoczęty
Podobnie jak w latach ubiegłych
Gmina Skrzyszów pozyskała dofinansowanie na pracę animatorów sportu,
w związku z tym kompleksy sportowe
ORLIK w Skrzyszowie, Szynwałdzie
i Pogórskiej Woli są codziennie czynny i dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Orliki otwarte będą
od marca do końca listopada 2018 r.
Na Orlikach pracują wykwalifikowani animatorzy sportu, którzy
posiadają stosowne uprawnienia. Or-

ganizują regularne, atrakcyjne zajęcia
sportowe dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Przygotowują różnego
typu imprezy sportowe dla lokalnej
społeczności.
Zainteresowane grupy / osoby
prosimy o kontakt bezpośrednio z animatorami w celu dokonania rezerwacji
obiektu tj.
1. Orlik w Skrzyszowie: Pan Piotr Zając
i Pan Łukasz Sysło
2. Orlik w Szynwałdzie: Pan Łukasz

Krakowski i Pan Bartłomiej Miecznik
3. Orlik w Pogórskiej Woli: Pani Ewelina
Starostka
Praca animatorów sportu dofinansowana jest przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w ramach Programu
„Lokalny Animator Sportu” i budżetu
Gminy Skrzyszów.
Szczegółowy harmonogram pracy
animatorów w miesiącu marcu znajduje
się na stronie www.skrzyszow.pl

ZAPOWIEDZI SPORTOWE
4 maja – Karpacki Wyścig Kurierów – etap dla amatorów w Pogórskiej Woli – start Pogórska
Wola, godz. 17:00
19 maja - Gminny rajd rowerowy
20 maja – wyścig rowerowy DARE2b MTB Maraton Skrzyszów 2018
20 maja w Skrzyszowie na terenie boiska Orlik o godzinie 11:00 już po raz czwarty wystartuje DARE2b MTB Maraton Skrzyszów 2018.
Jest to impreza adresowana do szerokiego grona miłośników jazdy na rowerach górskich. Wyścig rozgrywany w formule maratonu cechuje trasa biegnąca po terenach leśnych
i polach.
Do wyboru mamy trzy dystanse o różnym stopniu trudności. Start i meta w centrum
miejscowości, najkrótszy dystans Quarter to ok. 30 km i blisko 500 metrów przewyższenia,
średni HALF który dociera na Brzankę i Ostry Kamień to już blisko 50 km i około 1800 metrów do podjechania. Najdłuższy FULL to dodatkowa pętla po najciekawszych zakątkach
pomiędzy Zalasową i Pasmem Brzanki na którym do pokonania mamy w sumie ok. 90 km
i prawie 2300 metrów w górę. Równolegle z zawodami dla starszej młodzieży i dorosłych
na terenie miasteczka startowego rozgrywane zostaną zawody dla dzieci do lat 12. Trasa
poprowadzona zostanie na terenach wokół Orlika a same zawody poprowadzone przez
Szkółkę Kolarską „Movimento” z Tarnowa.
Zakończenie imprezy około godziny 17:00.
Zapisy i więcej informacji znajduje się na stronie www.2pmg.pl

20

SPORT

MARZEC 2018

Gminny Turniej Piłkarski
dla Dzieci w Pogórskiej Woli
Klub Sportowy POGORIA w Pogórskiej Woli oraz Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zorganizowali Gminny turniej piłkarski
dla dzieci. W sobotę 17-stego marca
na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarz w Pogórskiej
Woli sześć drużyn rozegrało w sumie
15 meczy piłki nożnej. W turnieju udział wzięło 44 zawodników
z pięciu miejscowości naszej gminy:
Pogórska Wola – dwie drużyny, po

jednej drużynie z Ładnej, Szynwałdu, Łękawicy i Skrzyszowa. Turniej
przebiegał w sportowej atmosferze,
nie brakowało ferworu walki oraz
pokazu piłkarskich umiejętności
mimo młodego wieku zawodników.
Dla organizatorów wszystkie drużyny
zajęły pierwsze miejsce dlatego też
każdy zawodnik otrzymał złoty medal
a każda z drużyn puchar za udział
w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej.
Organizatorzy zadbali też o poczę-

SPORT
stunek oraz napoje chłodzące dla
każdej drużyny.
Na z a ko ń c ze n i e Wó j t Gm i ny
Skrzyszów Marcin Kiwior dziękując
wszystkim uczestnikom turnieju życzył dalszych sukcesów sportowych
wręczając wspólnie z działaczem klubu
Janem Świątek okazjonalne puchary
dla każdej drużyny oraz pamiątkowe
medale dla każdego zawodnika.
Głównym sponsorem Gminnego
Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci był
GAZ – SYSTEM.

fot. Mateusz Papuga

21

SPORT

ECHO GMINY

Karpacki wyścig kurierów
Zanana impreza kolarska związana
z legendarnymi kurierami karpackimi,
która narodziła się w Tarnowie, będzie miała etap amatorski w gminie
Skrzyszów.
Międzynarodowa, etapowa impreza
w kolarstwie szosowym mężczyzn, czyli
Karpacki Wyścig Kurierów (U-23) UCI
Europe Tour, odbędzie się w dniach
28.04 – 3.05.2018 r., tradycyjnie na
terenie trzech państw: Węgier, Słowacji i Polski. Będzie to trzydziesta piąta
w historii, edycja tego legendarnego
wyścigu.
Karpacki Wyścig Kurierów jest
wyścigiem dla zawodników w wieku
19-22 lat, zwanych po polsku orlikami.
Wyścig ma stałem miejsce w kalendarzu
europejskim Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) i jest jednym z ważniejszych
wydarzeń dla zawodników młodzieżowych na naszym kontynencie.
To tutaj rozwijały się talenty wielu
polskich i zagranicznych zawodników.
Trzeba wymienić dwóch polskich –
zwycięzcę Wyścigu Pokoju oraz Mistrza
Świata Amatorów z 1985 r. To właśnie
Lech Piasecki zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej „Kurierów” w 1979 r.
A z bardziej współczesnych, to podczas
edycji w 2010 r., wybitnym zawodnikiem
na tle międzynarodowego peletonu była
nasz Rafał Majka, którego dzisiaj nikomu przedstawiać nie trzeba.
W kolejnej, dziesiątej po reaktywacji
edycji, wyścig wystartuje z węgierskiego Veszprem nad Balatonem. Następnie, wjedzie na Słowację, gdzie odwiedzi
Trstenę, a potem, po trzydziestu latach
przerwy - tatrzański Poprad, a następnie, znowu zawita do Starej Lubowni.
W Polsce, trasa wyścigu będzie przebiegać przez Nowy Sącz, Oświęcim
oraz Tarnów, gdzie wyścig w 1975 r., się
narodził, a skutecznie odrodził w 2009
r. Wyścig będzie też obecny w polskich
przygranicznych miejscowościach: Jabłonka, Szczawnica, Niedzica, a ostatni etap wystartuje z ziemi tarnowskiej,
z Tuchowa.
Oprócz znaczenia sportowego, wyścig ma też wiele innych przesłań.
Przypomina przecież dramatyczne
historie kurierów Polskiego Państwa
Podziemnego z czasów II wojny świa-
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towej, których działalność i bohaterstwo
są dobrze znane i powszechnie kultywowane. Jest widocznym i nowoczesnym
symbolem współpracy państw Grupy
Wyszehradzkiej i objęty jest stałym
patronatem polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Ma też na celu
propagowanie idei Konwencji Karpackiej, do której podpisania, tak bardzo
przyczyniły się Polska, Słowacja i Węgry.
Pamięci kurierów
Sport, młodość, radość – to najczęstsze słowa, które padają podczas oglądania wyścigów kolarskich. Tak też jest
podczas Karpackiego Wyścigu Kurierów.
Podziwiamy wspaniałych zawodników,
interesuje nas międzynarodowa obsada
wyścigu, nowe i stare miasta etapowe,
trasy poszczególnych etapów.
Ale dzisiejszy dzień jest tym dniem,
podczas którego, warto się zastanowić
nad historycznym przesłaniem imprezy,
którą wymyślili ojcowie – założyciele
„Kurierów”.
77 lat temu, 14 czerwca 1940 roku
z Tarnowa, wyruszył pierwszy transport
polskich więźniów politycznych do KL
Auschwitz. Warto wiedzieć, że prawie
połowa spośród 728 skazanych, to byli
tzw. turyści, czyli najczęściej młodzi ludzie, którzy zostali schwytani na próbie
ucieczki przez Słowację na Węgry. W tym
pierwszym transporcie oraz w kolejnych
pięćdziesięciu, które wyszły z Tarnowa,
wywieziono bardzo wielu zaprzysiężonych kurierów Polskiego Państwa
Podziemnego. Właśnie tych kurierów,
których naszym wyścigiem od 1975 roku
czcimy, o których zawsze pamiętamy.
KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW
DLA AMATORÓW – to nowa formuła
wyścigu mająca na
celu promowanie
atrakcji turystycznych regionu oraz
nowoczesne upowszechnianie wiedzy historycznej.
W prologu
mającym miejsce
na terenie naszej
gminy będzie wyścig indywidualny
na czas. Uczestnikami wyścigu
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mogą być osoby, które ukończyły 18
lat oraz osoby niepełnoletnie za zgodą
opiekunów. Wyścig będzie zarówno
w kategorii kobiet jak i mężczyzn.
Każdy zawodnik, który zgłosi się z dowodem tożsamości do biura wyścigu
(4 maja - Pogórska Wola od godz. 12.00)
po zarejestrowaniu otrzyma numer
startowy. Regulamin oraz informacje
szczegółowe dotyczące wyścigu będą
dostępne na stronie www.skrzyszow.pl
4 maja (piątek) godz. 17:00 - prolog (individual time trial) w Pogórskiej Woli gm. Skrzyszów na dystansie
7 km ze startem i metą w okolicy OGP
Gaz-System z dekoracją obok pomnika
H. Marusarza (kurierki z czasów II WŚ)
5 maja (sobota) godz. 12:00 - start
honorowy etapu ze startu wspólnego
z Rynku w Pilźnie (woj. podkarpackie).
Baza wyścigu na terenie pobliskiego
Zespołu Szkół (ul. Niepodległości). Start
ostry oraz meta spod firmy Omega m.
Parkosz/Mokrzec. Potem pętla 29 km
przez m. Dobrków, Górę św. Grzegorza,
Górę Maga, Południk itd. Dekoracja na
Rynku w Pilźnie, a zaplecze socjalne
w Zespole Szkół: parking, hala sportowa, prysznice, makaron itp. Dystans dla
Amatorów – 58 km.
6 maja (niedziela) godz. 12:00 - start
ostry z Rynku w Ryglicach, a potem pętle
na trasie: Galia Górna (Ostry Kamień), Kowalowa, Góra Kokocz, Zalasowa, Ryglice.
Trzy premie na każdej rundzie (36 km)
oraz lotna na starcie/mecie w Ryglicach.
Zaplecze socjalne w Zespole Szkół (500
m. do Rynku). Dekoracja na Rynku. Dystans dla Amatorów – 72 km.
Ponadto, trzy klasyfikacje: generalna,
górska, sprinterska. Wiekowe również.
Elektroniczny pomiar czasu, porządna
komisja sędziowska. Możliwości startowania jak w wyścigu etapowym oraz
w poszczególnych dniach do wyboru
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Rośnie popularność
turniejów szachowych
Od kilku lat szachy stają się coraz
bardziej popularne w gminie Skrzyszów.
O ile na przestrzeni ponad dziesięciu
lat w Skrzyszowie jedynie raz w roku
odbywał się turniej szachowy „O Puchar
Wójta Gminy Skrzyszów”, w którym
brali udział mieszkańcy gminy, o tyle
współcześnie częściej organizowane są
turnieje szachowe a największą popularnością cieszą się turnieje szachowe „
O Puchar Sołtysa” każdej miejscowości
gminy.
Z kolei największą imprezą szachową jest kontynuowany turniej
„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”, do
współorganizacji którego Wójt zaprosił
Starostę Tarnowskiego. Turniej cieszy
się rosnącą popularnością, o czym
świadczy rosnąca ilość szachistów
z terenu gminy Skrzyszów oraz wielu
miejscowości powiatu tarnowskiego,
a także Małopolski i Podkarpacia. Tak
duża popularność to zasługa promocji
imprezy przez gminę Skrzyszów i Tarnowski Związek Szachowy.
Rok 2018 podobnie jak lata poprzednie rozpoczął cykl turniejów szachowych „O Puchar Sołtysa” każdego
sołectwa gminy Skrzyszów, przy czym
od tego roku została wprowadzona
formuła turnieju opartego o trzy kategorie: OPEN, DZIECI i MIESZKAŃCY
GMINY. Jednym z powodów, dla których
szachiści grali w trzech kategoriach
była rosnąca ilość miłośników szachów,
którzy bardzo chętnie przyjeżdżali na
turnieje do każdego sołectwa.
Turnieje odbywały się w każdą
niedzielę w miejscowej szkole bądź remizie strażackiej a cykl rozpoczął turniej
w Ładnej 11 lutego następny odbył się
w Skrzyszowie 18 lutego, w Szynwałdzie
turniej szachowy miał miejsce 25 lutego,
w niedzielę 11 marca szachiści spotkali
się w Łękawicy zaś cykl zakończy turniej
w Pogórskiej Woli 15 kwietnia.
Wspomniany podział na trzy kategorie ułatwił sędziemu głównemu Czesławowi Markiewiczowi z tarnowskiej
KANY uhonorowanie zwycięzców Pucharami Sołtysa. Kategoria OPEN to zawodnicy spoza terenu gminy Skrzyszów
i z licznych miejscowości Małopolski

i Podkarpacia, np. z Krakowa, Krynicy
Zdrój, Gorlic, Wieliczki, Żegiestowa, czy
choćby Ustrzyk Dolnych w Bieszcza-
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dach. DZIECI to kategoria szachistów do
lat 12 a kategoria MIESZKAŃCY GMINY
obejmowała gminę Skrzyszów.
Na uwagę zasługuje frekwencja
szachistów. Na każdym turnieju startowało powyżej 50 zawodników i dlatego
przyjęło się przekonanie szachistów, że
gmina Skrzyszów jest najprężniejszym
ośrodkiem szachowym w Małopolsce.

fot. Mateusz Papuga
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SOŁECKIE TURNIEJE SZACHOWE
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