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Dożynki to tradycyjny zwyczaj ludowy, kultywowany od bardzo dawna, 
związany z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac po-
lowych. W Gminie Skrzyszów Dożynki obchodzone są zawsze bardzo 
uroczyście i zawsze gromadzą liczne tłumy mieszkańców uczestniczą-
cych w bogatym programie obchodów Święta Plonów.
Główne uroczystości w Gminie zaczęły się 23 sierpnia o godz. 13 Mszą 
Świętą Dożynkową w kościele parafialnym w Szynwałdzie. O randze 
tego wydarzenia świadczy fakt, że Mszę koncelebrowało liczne grono 
kapłanów: ks. proboszcz Józef Michalski z Parafii w Szynwałdzie, który 
również przewodniczył koncelebrze i wygłosił okolicznościową homi-
lię, ks. dziekan Jerzy Borczewski, proboszcz parafii w Pogórskiej Woli, 
ks. proboszcz Zdzisław Gniewek, proboszcz parafii w Skrzyszowie,  
ks. Wiesław Gomółka, były proboszcz parafii w Ładnej oraz ks. Wiesław 
Biedroń, wikary z parafii w Czarnym Potoku.
Po Mszy św. korowód dożynkowy przeszedł do Szkoły, gdzie na placu 
koło budynku odbyły się dalsze uroczystości. Uczestników powitał go-
spodarz gminy, wójt Marcin Kiwior, który przyjął z rąk przybyłych bo-
chen chleba, symbol pracy rolnika. Powitano również gości honoro-
wych, wśród których znaleźli się m.in. parlamentarzyści Urszula Au-
gustyn i Józef Rojek oraz Stanisław Sorys, wicemarszałek wojewódz-
twa małopolskiego.
Ceremoniom tradycyjnie przewodniczą Starosta i Starościna dożyn-
kowi. W tym roku byli nimi: Elżbieta Świdzińska oraz Marek Kolawa, 
którzy na co dzień prowadzą własne firmy.
Stały punkt programu to konkurs wieńców dożynkowych. Zaprezen-
towali je przedstawiciele poszczególnych sołectw z sołtysami na cze-
le: Marią Żywiec (Szynwałd), Haliną Mondel (Skrzyszów), Anną Czo-
snyką (Pogórska Wola), Stanisławem Starostką (Łękawica) i Stanisła-
wem Barnasiem, w imieniu którego wystąpił Piotr Chrupek (Ładna). 
Jury pod przewodnictwem Danuty Flaumenhaft z Wierzchosławic, za 
najładniejsze wieńce uznało te przygotowane przez sołectwa: w Ład-
nej i Szynwałdzie (I miejsce ex aequo), w Skrzyszowie (II miejsce) oraz 
w Łękawicy i Pogórskiej Woli (III miejsce ex aequo). Również do trady-
cji należy licytacja produktów lokalnych, którą poprowadził podczas 
uroczystości wójt Marcin Kiwior. Swoje stoiska handlowe przygotowali 
liczni wystawcy, wśród których znalazł się między innymi Klub Kobiet 
Kreatywnych „Gracja”, oferujący smaczne wypieki.

Dożynki to również czas zabawy, więc uroczystości ubarwili swoimi 
występami liczni artyści, zarówno ci najmłodsi: szkolny zespół ludo-
wy „Mali Szynwałdzianie”, którym opiekują się panie Barbara Sta-
sior i Edyta Piotrowska; grupy teatralne – „Na Chwilę”, która pod opie-
ką Barbary Stańczyk, Eweliny Wójtowicz i Marka Stańczyka przedsta-
wiła pełną inwencji i plastyczno-kostiumowego kunsztu inscenizację 
„Rzepki” Juliana Tuwima, jak również grupa uczniów, która pod kie-
runkiem  Agnieszki Guzy i Barbary Iwan wystąpiła w montażu słow-
no-muzycznym, w którym teksty poetyckie oraz muzyka nawiązywały 
do znaczenia chleba i pracy rolnika w tradycji kultury polskiej.
Muzycznie Święto Plonów w Gminie Skrzyszów uświetniły zespo-
ły: Alvaro – grający głównie muzykę biesiadną, ale także znane pol-
skie piosenki zarówno te starsze, jak i te królujące obecnie na listach 
przebojów, grupa E-Maill (zespół z okolic Limanowej, który wystąpił 
w przeddzień głównych uroczystości, 22 sierpnia) oraz główna gwiaz-
da Dożynek 2015 – przyjęta entuzjastycznie grupa Baciary. 6-osobo-
wy zespół z Podhala wywołał entuzjazm wśród uczestników (zwłasz-
cza uczestniczek), którzy wszystkie przeboje Baciarów śpiewali wspól-
nie z zespołem. Mocnym akcentem uroczystości był również nocny 
pokaz fajerwerków.
Zabawa dożynkowa w Szynwałdzie trwała do północy, a licznie zebra-
ni mieszkańcy Gminy świetnie się bawili i widać było, że niechętnie 
udają się do swoich domów.
Organizatorami Święta Plonów w Szynwałdzie byli: Samorząd Gmi-
ny Skrzyszów, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, Parafia Szynwałd 
oraz Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.
Prezydent miasta Tarnowa, Roman Ciepiela, w okolicznościowym pi-
śmie przesłanym na ręce wójta Marcina Kiwiora i przewodniczącego 
Rady Gminy Skrzyszów Czesława Borucha, napisał: „Dożynki to wie-
lowiekowy obrzęd wrośnięty głęboko korzeniami w tradycję polskiej 
wsi. Po zżęciu ostatnich kłosów zbóż rolnicy spieszno udawali się do 
kościołów, by dziękować Bogu za dar płodów i owoców ziemi, niosąc 
w strojnych procesjach wieńce uplecione z tegorocznych zbóż, ziół  
i owoców. Po dziękczynnych nabożeństwach oddawali się zabawom, 
ciesząc się, że stodoły i spichlerze znów będą pełne. Piękny to zwyczaj, 
piękna tradycja”.
Z pewnością za rok spotkamy się w kolejnej miejscowości Gminy 
Skrzyszów, aby uczestniczyć w kolejnym Święcie Plonów.

Jerzy Świtek

Wydarzenia

Święto Plonów 2015 w Gminie Skrzyszów
W dniach 22-23 sierpnia na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

w Szynwałdzie odbyły się XX DOŻYNKI GMINY SKRZYSZÓW 2015
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Dzięki staraniom pszczelarzy ze Skrzyszowa swoje kompeten-
cje pasieczne podniosło 40-stu bartników z terenu powiatu tar-
nowskiego. A to za sprawą projektu „Wielkie mozoły nim miód 
zniosą pszczoły - podniesienie kwalifikacji pszczelarzy z terenu 
Skrzyszowa, Lisiej Góry,  Żabna, Wierzchosławic i wiejskiej Gminy 
Tarnów” realizowanego dzięki pozyskanym przez Koło środkom  
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Podczas szeregu szkoleń pszczelarze zgłębiali wiedzę na takie te-
maty, jak: biologia rodziny pszczelej, chów matek pszczelich, cho-
roby pszczele czy też gospodarka pasieczna. Oprócz teorii wie-
dzę poszerzali podczas dwudniowego wyjazdu do Bartnika Są-
deckiego (Stróże), gdzie zwiedzili laboratorium, wirownię miodu 
oraz skansen i muzeum pszczelarskie. Przed pszczelarzami jesz-
cze zajęcia praktyczne z budowy ula. Pod okiem specjalisty każ-
dy uczestnik projektu wykona samodzielnie ul, który będzie mógł 
zabrać ze sobą do swojej pasieki. 
Dzięki pozyskanym środkom pszczelarzom udało się również na-
grać spot promujący pszczelarstwo oraz zrzeszanie się w kołach. 

Ponadto w ramach promocji pszczelarstwa zakupiono i przeka-
zano do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie 
24 pozycje książkowe o tematyce pszczelarskiej, w tym bajki oraz 
encyklopedie. Obecnie pszczelarze przeprowadzają pogadanki  
o pszczołach w każdym z przedszkoli Gminy Skrzyszów.  Przed-
sięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Więcej szczegółów na temat projektu znajdziecie na stronie in-
ternetowej koła 
www.kolo-skrzyszow.pl

Czy wiesz, że…
22 września w Szkole Podstawowej w Ładnej odbyło się 
spotkanie dzieci z oddziału „0” z pszczelarzami z gminy. 
Goście opowiedzieli o swojej pracy, o pszczołach, pokaza-
li dzieciom strój pszczelarza. Dzieci oglądały plastry mio-
du wykonane przez pszczoły i skosztowały ich słodkiego 
wytworu. Na zakończenie spotkania otrzymały pamiąt-
kowe malowanki przedstawiające ul i pszczoły.

Aż 4 miliony głosów oddano w internetowym plebiscycie Fundacji 
Orange. Internauci wybrali miejscowości, w których fundacja zało-
ży 26 nowych świetlic. Plebiscyt toczył się w sieci przez trzy tygodnie  
i prezentował 50 kandydatur wskazanych przez komisję spośród 1.018 
wniosków. W gronie laureatów znalazła się Łękawica. 
Pracownia zostanie zlokalizowana w budynku wielofunkcyjnym w Łę-
kawicy i będzie miejscem, do którego każdy będzie mógł przyjść, sko-
rzystać za darmo z Internetu, komputera, TV, czy kon-
soli do gier. Tu ludzie  będą mogli się spotykać, brać 
udział w kursach, wydarzeniach kulturalnych i  poma-
gać sobie wzajemnie. Pracownia zainauguruje swoją 
działalność już wkrótce.
Przygotowany w tej   sprawie wniosek przez gru-
pę inicjatorską zyskał uznanie  Komisji Oceniają-
cej oraz internautów, którzy oddali 55.863 głosów.   
W skład grupy, która swoimi pomysłami przekona-
ła zarówno komisję oceniającą, jak i internautów, we-
szli: Stanisław Starostka – sołtys wsi Łękawica, Tomasz 

Bień – radny oraz członek Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie, Marzena 
Budzik – dyrektor Przedszkola Publicznego w Łękawicy, Joanna Góral 
– skarbnik KS ŁĘKAWICA, Irena Bałut – pracownik miejscowej biblio-
teki, Katarzyna Łabędź – mieszkanka Łękawicy, a także Dorota Siemek 
– przedstawiciel UG Skrzyszów.

Pracownie Orange to program społeczny, w ramach którego Fundacja 
Orange zakłada i pomaga prowadzić multimedial-
ne świetlice w małych miastach i wsiach.  Celem 
inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepsze-
go dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfro-
wych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspól-
nych działań. Do tej pory w Polsce powstało już 
50  pracowni. Wyposażone są w komputery, bez-
płatny Internet, konsolę do gier, TV LCD i meble. 
Otwarcie odbędzie się 23 października.

Wielkie mozoły, nim miód zniosą pszczoły

Zintegrują mieszkańców

Sukcesy naszych przedsiębiorców
Już po raz drugi rozdano Na-
grody Gospodarcze Powia-
tu Tarnowskiego dla najlep-
szych firm Powiatu Tarnow-
skiego. Wyróżniono firmy, 
których działalność przyczy-
nia się do podnoszenia jako-
ści życia społeczności lokal-
nej, rozwoju lokalnej gospo-
darki oraz promowania pro-
inwestycyjnych postaw. Uhonorowano dwie firmy z gminy Skrzyszów. W gro-
nie laureatów w kategorii „małe” znalazł się Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Maria i Krzysztof Kowalscy ze Skrzyszowa, a w gronie wyróżnionych w ka-
tegorii „średnie” Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT” Krzysztof Mącior  
z Szynwałdu. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym przedsiębiorcom.
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„SPODZIEWALI SIĘ NAJGORSZEGO – 

ALE NIE  TEGO, CO NIEWYOBRAŻALNE.”
Charlotte Delbo 

(10 sierpnia 1913 - 1 marca 1985) 
francuska pisarka, była więźniarka 

obozów Auschwitz i Ravensbrück

Pamiętamy!

21 września uczniowie klas trzecich gim-
nazjum w Szynwałdzie odbyli programo-
wą wycieczkę do Oświęcimia. Uczestnicy 
potraktowali ją jak pielgrzymkę, gdyż mieli 
okazję podążać śladami Wielkiego Polaka, 
Jana Pawła II. Odwiedzili Jego rodzinne Wa-
dowice oraz Kalwarię Zebrzydowską, miej-
sce bardzo bliskie polskiemu Papieżowi.
Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie 
muzeum powstałego na miejscu nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 
Birkenau. Najstarsi gimnazjaliści z Szyn-
wałdu corocznie wyjeżdżają ze swoimi wy-
chowawcami do tych miejsc. Każdy taki 
wyjazd jest poprzedzony intensywną pra-
cą z uczniami, w celu ich jak najlepszego 
przygotowania do odbioru niełatwych dla 
tak młodego człowieka treści. Takie przy-
gotowanie jest niezbędne, gdyż zwiedza-
nie obozu koncentracyjnego jest dla więk-
szości uczniów bardzo głębokim przeży-
ciem. Oto powyjazdowe refleksje gimna-
zjalistów. 

21 września uczniowie klas trzecich gim-
nazjum wraz z nauczycielami udali się  
w podróż do Oświęcimia, by na własne 
oczy ujrzeć i zrozumieć dramat więźniów 
obozu Auschwitz. Niektóre słowa wypo-
wiedziane przez przewodnika podziałały 
na młodych ludzi, jak kubeł zimnej wody. 
Ból, cierpienie, nieludzkie warunki życia, 
jeśli wegetację w prymitywnych barakach 
można nazwać życiem... Nie ma słów, które 
mogłyby w pełni oddać charakter tego nie-
zwykłego miejsca. Widzieliśmy młodzież 
całego świata, która - podobnie jak my - 
usiłowała zapamiętać każdy szczegół. Nie 
wiem, co bardziej mną wstrząsnęło; świa-
domość tego, iż stoję na wielkim cmenta-
rzysku, czy fakt, że ogromna liczba ,,miesz-
kańców’’ tego obozu była Polakami. To byli 
moi rodacy, może nawet krewni. Przypusz-

czam jednak, że pomimo tego co zobaczy-
liśmy i co usłyszeliśmy, żadne z nas nie jest 
w stanie do końca wyobrazić sobie ludzi, 
którzy w okrutny, barbarzyński sposób zo-
stali żywcem obdarci z człowieczeństwa...

W swoim życiu wiele słyszałam o Auschwitz. 
Ale wtedy byłam tam pierwszy raz. Gdy-
bym wcześniej nie słyszała o tym miej-
scu, nie znała go, jego przerażającej histo-
rii, pewnie uznałabym to miejsce, jak każ-
de inne. Tak przynajmniej mi się wydawa-
ło. Na tym ogromnym cmentarzu było wi-
dać śmierć. Co czułam? Przerażenie, ale też 
wstyd. Wstyd przed tymi ludźmi, którzy tam 
zginęli. Obraz w mojej głowie był przeraża-
jący. Czułam, jakbym była razem z więźnia-
mi. Jakbym razem z nimi szła drogą śmier-
ci, jakbym zaraz miała stracić życie, którego 
przecież wciąż pragnę. To miejsce pozwoli-
ło mi na świat spojrzeć z innej perspektywy. 
Jak moje wrażenia? Zobaczyłam coś, co za-
bierało ludziom życie, wolność, miłość, ro-
dzinę, szczęście…  ludziom, którzy oddali za 
nas życie. Więc teraz sam sobie odpowiedz: 
jakie byłyby Twoje wrażenia?

Zuza Jop

W czasie wyjazdu do Oświęcimia i Brzezin-
ki uświadomiłam sobie, że człowiek z nie-
nawiści jest zdolny zrobić wszystko. W oby-
dwu miejscowościach znajdują się obo-
zy koncentracyjne wybudowane w czasie 
II wojny światowej przez nazistów. Miejsca 
te są przerażające. Uświadamiają nam, lu-
dziom XXI wieku, że nie możemy pozwolić, 
aby nienawiść zaczęła kierować naszym 
życiem. Na mnie największe wrażenie zro-
biła tzw. Ściana Straceń. Pod nią zginęło 
kilka tysięcy ludzi. Kolejnym przerażają-
cym miejscem na terenie obozów są ruiny 
komór gazowych. Zagazowano w nich setki 
tysięcy niewinnych ludzi przy użyciu gazu 
cyklon B. Bardzo głęboko również przeży-
łam widok krematoriów, w których dzien-

nie spalano setki ciał, a prochy rozsypy-
wano po okolicznych łąkach i polach. Taki-
mi okropnymi miejscami  są też  dwa bara-
ki: jeden  przeznaczony dla upamiętnienia 
najmłodszych więźniów i drugi, w którym 
są rzeczy ludzi z obozu. Znajdują się tam 
walizki, rzeczy codziennego użytku i tysią-
ce par butów. W tamtych miejscach po raz 
kolejny uświadomiłam sobie ogrom okru-
cieństwa II wojny światowej. Mam nadzie-
ję, że nigdy nie zapomnę tego, jak przeży-
łam tamten wyjazd. Każdy powinien od-
wiedzić tamte miejsca śmierci setek ty-
sięcy ludzi. Nie można zapomnieć tego, co 
wydarzyło się podczas tych strasznych lat 
oraz nie wolno  dopuścić do ich powtórze-
nia się. 

 Magdalena Mazur 

21 września klasy trzecie gimnazjum na-
szej szkoły udały się na wycieczkę do 
Oświęcimia, na teren powstałego w la-
tach 1940-1945 obozu zagłady Auschwit-
z-Birkenau. W blokach, w których kilka-
dziesiąt lat temu zginęło miliony ludzi wi-
dzieliśmy kilka fotografii więźniów i eses-
manów. Widok ubrań dla niemowląt i dzie-
ci oraz ogromne ilości przedmiotów, ta-
kich jak: grzebienie, szczoteczki do zębów 
czy okulary, chwytały za serce wielu z nas. 
Ludzie zabierali ze swoich domów wszyst-
ko co mieli sądząc, że jadą tam po „lep-
sze życie”. Najbardziej wzruszyło mnie to, 
co zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się póź-
niej. Krematoria, komory gazowe, w któ-
rych na ogromną skalę ginęli zwykli ludzie 
oraz warunki , w jakich musieli żyć i umie-
rać były przerażające. Dopiero po głębo-
kich przemyśleniach uświadomiłam so-
bie, co tak naprawdę oznaczał napis przed 
wejściem do muzeum „ArbeitMachtFre” 
– „Praca czyni wolnym”. Charakter wyciecz-
ki był bardzo specyficzny, mimo to bardzo 
mi się podobała. 

Renata Plebanek
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Przedszkole Publiczne w Skrzy-
szowie otrzymało certyfikat 
„CIVIS ET PATRIA” przyznawa-
ny przedszkolom promującym 
tradycję narodową, podtrzy-
mującym więź ze społeczno-
ścią lokalną. 
Certyfikat to efekt udziału  
w wojewódzkim  konkursie or-
ganizowanym przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie na 
projekt edukacyjny „Małopol-
ska – moje miejsce na ziemi, 
moja mała ojczyzna”.  
Działania skierowane do 
dzieci miały na celu wzmoc-

nienie poczucia przynależ-
ności, dumy i więzi z „małą ojczyzną”. Nauczycielki przedszko-
la: Lucyna Iwan, Dorota Michałek i Beata Szepielak opracowa-
ły własny projekt edukacyjny „Skrzyszów, moje miejsce na ziemi”,  
a nauczycielka Katarzyna Skowron włączyła się w realizację.  
Dzieci w trakcie różnorodnych działań edukacyjnych zdobyły wiado-
mości o  zwyczajach i obyczajach własnego regionu, historii powsta-
nia miejscowości, poznały herb gminy, tradycyjne stroje ludowe, miej-
sca pamięci narodowej, architekturę sakralną, uczestniczyły w uro-

czystościach patriotycznych, przygotowywały charakterystyczne dla 
regionu inscenizacje, wykonały wraz z rodzicami prace plastyczne na 
konkurs, wzięły udział w zorganizowanym przez przedszkole gmin-
nym konkursie muzycznym. Podczas wycieczek po najbliższej okoli-
cy zwiedzały i poznawały swoją miejscowość. Spotykały się z ważny-
mi dla miejscowości ludźmi, panem wójtem, panią sołtys oraz twór-
cami ludowymi. 
Zrealizowane zadania nauczyły dzieci szacunku dla kultury rodzi-
mej, przygotowały  do  aktywnego i twórczego uczestnictwa  w ży-
ciu kulturalnym własnego regionu, ukształtowały poczucie przyna-
leżności do środowiska lokalnego, regionu, swojej Małej Ojczyzny.

Certyfikat „CIVIS ET PATRIA” 
dla Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie

Dzień Sybiraka i Ofiar Stalinizmu
Powiatowe uroczystości obchodzone są w Tarnowie jako Dzień Sybiraka i Ofiar Stalinizmu. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, uro-
czystości obchodzone były 17 września, w dniu 76. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 
Członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. AK wraz z opiekunami dyrektor Reginą Kiwior i Kingą Soprych, wzięli udział w obchodach 
tej ważnej uroczystości, w których uczestniczyło także wiele ważnych postaci z całego powiatu. Gminę Skrzyszów reprezentował przewod-
niczący rady gminy Czesław Boruch.
Uroczystości rozpoczęły się przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu od odśpiewania hymnu państwowego. – Sybir to mocne, wyraziste słowo dla 
każdego Polaka. Dzień Sybiraka pogłębia świadomość patriotyczną narodu – mówił do licznie zgromadzonych Jan Kita, prezes tarnowskie-
go oddziału Związku Sybiraków. 
Po oficjalnych wystąpieniach odczytano Apel Pamięci, następnie zebrani złożyli wieńce i wiązanki. Ceremonię przed pomnikiem zakończyło 
wspólne odśpiewanie „Marszu Sybiraków” i „Roty”.

Kolejno wszyscy udali się do Kościo-
ła Księży Filipinów, gdzie uczestniczy-
li w Mszy Św. w intencji poległych i po-
mordowanych na Wschodzie. Następnie  
w Auli Wyższego Seminarium Duchowne-
go obejrzeli wzruszające widowisko po-
etyckie pt. Za Ural hen precz!, pokazujące 
drogę na  nieludzką ziemię  w nieludzkich 
warunkach.
Dla członków klubu obchody te mia-
ły szczególny wymiar, gdyż mogli od-
dać hołd pomordowanym oraz spo-
tkać się ze świadkami tej przerażają-
cej i trudnej historii naszego narodu. 

Czy wiesz że… 
27 wrzesnia 2013 roku sejm RP 
przyjął uchwałę  w sprawie ustano-
wienia Dnia Sybiraka. 
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Wydarzenia

Dzień Patrona Szkoły w Pogórskiej Woli
11 września, w przeddzień rocznicy tragicznej śmierci patronki, He-
leny Marusarzówny, społeczność  szkoły w Pogórskiej Woli obcho-
dziła Dzień Patrona Szkoły. Obchody zainaugurowała Msza Św. za 
duszę H. Marusarzówny oraz innych ofiar II wojny światowej, odpra-
wiona w kościele parafialnym. Podczas mszy św. ks. Roman Górow-
ski przypomniał o wartości patriotyzmu i honoru w życiu każdego 
człowieka.

Kolejna część uroczystości mia-
ła miejsce przy Pomniku Po-
mordowanych w Pogórskiej 
Woli. Tu licznie przybyli goście: 
wójt Gminy Skrzyszów, Mar-
cin Kiwior; płk Jerzy Pertkiewicz 
Kawaler Orderu Virtuti Militari, 
urodzony w 1920 roku, uczest-
nik wojny obronnej z 1939 
roku; ks. dziekan Jerzy Bor-
czewski; przewodniczący Rady 
Gminy Czesław Boruch; radni 
z Pogórskiej Woli: Jan Świątek, 
Marcin Tryba, Andrzej Wzorek; 
podkom. Robert Kozak z KMP  
w Tarnowie; dyrektorzy placówek oświatowych z całej gminy; przed-
stawiciele Rady Rodziców; zaprzyjaźnione szkoły noszące imię H. 
Marusarzówny z Zakopanego z p.wicedyrektor Grażyną Karpiel; de-
legacja z  Woli Rzędzińskiej; XVI Liceum Ogólnokształcące im. Ar-
mii Krajowej w Tarnowie wraz z p. dyrektor Ewą Witecką; nauczycie-
le i uczniowie szkoły z Pogórskiej Woli należący do Szkolnego Klu-
bu Historycznego im. Armii Krajowej. W tym roku swoją obecnością 
zaszczycił również 6 Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic oraz 
przedstawiciel wojsk lądowych z Krakowa ppor. Anna Kaczmarczyk, 
która była współorganizatorem wojskowej oprawy tej uroczystości. 
Obecni byli także mieszkańcy Pogórskiej Woli i sąsiednich wsi.
Po przywitaniu przybyłych gości, dyrektor Regina Kiwior przypo-
mniała ostatnie chwile życia Heleny Marusarzówny i współtowarzy-
szek tych dramatycznych chwil ich życia, a wójt gminy Marcin Kiwior 
zwrócił uwagę na szczególną wartość patriotycznego wychowania i  
kształtowania właściwych postaw wśród młodzieży w dzisiejszych 
czasach. 
Następnie odbył się apel poległych poprowadzony przez por. Grze-
gorza Gacka z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, po 

którym żołnierze oddali trzykrotną salwę honorową. Po modlitwie  
w intencji rozstrzelanych w pobliskim lasku, odprawionej przez ks. 
dziekana, przy dźwiękach werbli, delegacje złożyły kwiaty i oddały 
hołd ofiarom zbrodni.
Ważnym elementem uroczystości pod pomnikiem było przyjęcie 
kilkunastu uczniów oraz trojga nauczycieli do Szkolnego Klubu Hi-

storycznego im. Armii Krajowej, 
którego dokonał prawdziwy Bo-
hater i Przyjaciel naszej szkoły, 
płk Jerzy Pertkiewicz.
Trzecia część obchodów Święta 
Szkoły miała miejsce w sali gim-
nastycznej, gdzie zebrani goście 
mogli obejrzeć spektakl osnu-
ty na kanwie wydarzeń z ży-
cia Heleny, pięknej góralki, żar-
liwej patriotki i mistrzyni spor-
tów narciarskich, w wykonaniu 
uczniów gimnazjum pod kie-
runkiem Agnieszki Przyszlak- 
Kubicz. Niezwykle bogata de-
koracja, której autorką była Ewa 
Sumara, pozwoliła przenieść się 

do zakopiańskiej, góralskiej chatki Marusarzów, a chór szkolny pod 
kierunkiem Anety Mikuś uświetnił występy młodych aktorów.
Po spektaklu regionalne piosenki i przyśpiewki zaśpiewali ubrani  
w piękne, góralskie stroje  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Heleny Marusarzówny z Zakopanego.
Dyrektor Regina Kiwior oraz wójt Marcin Kiwior wręczyli przybyłym 
gościom pamiątkowe puchary i wyrazili wdzięczność za ich obec-
ność w tak ważnym dla  szkoły dniu. 
Wszyscy uczniowie oraz mieszkańcy mogli także obejrzeć pokaz 
sprzętu wojskowego zaprezentowanego na obiektach sportowych 
przy szkole przez 6 Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa. Moż-
liwość zobaczenia, dotknięcia czy założenia spadochronu stanowi-
ła wielką atrakcję, a obecni na pokazie żołnierze cierpliwie udzielali 
odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań.
Tegoroczne Święto Szkoły na pewno na długo zapadnie w sera i pa-
mięć wszystkich uczestników, gdyż była to niezwykła, wzruszająca 
lekcja historii i patriotyzmu. – Mamy nadzieję, iż w ten sposób odda-
liśmy cześć naszej patronce, tej „jak pięknej, tak i odważnej bohater-
ce - nie tylko śnieżnych tras” – powiedziała dyrektor Szkoły. 
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Patriotyzm

19 i 20 września, na tydzień przed 75. rocznicą powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego, członkowie Szkolnego Klubu Hi-
storycznego im. AK w Pogórskiej Woli wzięli udział w wyciecz-
ce do Warszawy pod opieką dyrektora szkoły Reginy Kiwior oraz 
nauczycieli, również członków tego klubu: A. Przyszlak - Kubicz, 
K. Soprych oraz E. Sumary. Wyjazd był szczególną lekcją histo-
rii i patriotyzmu.

Wycieczka rozpoczęła się od oddania hołdu bohaterom słynnej 
akcji pod Arsenałem: Alkowi, Rudemu i Zośce, znanym z lektu-
ry A. Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”, których groby znaj-
dują się na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uczniowie 
znali lekturę, ale dopiero widok ogromnej ilości grobów mło-
dych ludzi, często w ich wieku, którzy oddali swoje życie za oj-
czyznę w czasie wojny i w czasie powojennego reżimu komuni-
stycznego, uświadomił im, czym było ich poświęcenie i idea, ja-
kiej wiernie służyli.
Na tym cmentarzu odwiedzili także groby innych wielkich po-

staci, m.in.: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zofii Nałkowskiej, 
Juliana Tuwima, Aleksandra Kamińskiego. Uczniowie zapali-
li znicze przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 
roku.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Muzeum „Pawiak”, któ-
re było świadkiem masowych zbrodni, wstrząsających okupo-
waną w czasie wojny Warszawą. Oprócz zrekonstruowanych cel 
więziennych z okresu II wojny światowej, korytarza więzienne-
go, celi śmierci, zwiedzający mieli okazję spotkać się i wysłuchać 
wspomnień świadka historii, więźnia Pawiaka, Stanisława Za-
lewskiego.
Jednym z głównych punktów programu wycieczki było zwiedza-
nie Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki oddziałującej 
obrazem, światłem i dźwiękiem ekspozycji muzealnej, młodzież 
poznała i lepiej rozumiała powstańczą rzeczywistość. Niezapo-
mnianym przeżyciem było przejście ciemnymi, wąskimi  kana-
łami w zupełnej ciszy tak, jak to robili mieszkańcy okupowanej 
stolicy. Niezwykle sugestywna wizualizacja wydarzeń z okresu 
wojny, oglądana z wnętrza prawdziwego samolotu, unaoczniła 
im, jak bardzo Warszawa była zniszczona w czasie wojny.
Uczniowie zwiedzili także Muzeum ks. J. Popiełuszki. Trudno im 
było zrozumieć, że tyle lat po wojnie też ginęli ludzie, mordowa-

ni w tak okrutny sposób i to tylko za to, iż upominali się o wol-
ność  i godność innych.
Miłym akcentem wycieczki było zwiedzanie przepięknych o tej 
porze roku Łazienek, gdzie bogactwo roślin i znajdującego się 
tam kolorowego ptactwa prawdziwie zachwyciło. Chwila odpo-
czynku przy pomniku Chopina była momentem dumy narodo-
wej i wdzięczności za tak wielkiego Polaka.
Wielu uczniów po raz pierwszy zobaczyło Zamek Królewski, 
Syrenkę oraz Grób Nieznanego Żołnierza, znany z transmisji 
wszystkich ważniejszych, patriotycznych uroczystości. Z rado-
ścią odnaleźli na ścianie tego obiektu, wśród nazw miejsc bitew, 
Łowczówek, gdzie co roku uczestniczą w uroczystościach nie-
podległościowych.
Wyjazd do stolicy, dla wielu młodych ludzi pierwszy w życiu, był 
okazją zobaczenia ciekawych i przepełnionych pamięcią histo-
ryczną miejsc. Zapewne pozwolił on nie tylko pogłębić wiedzę, 
ale także nauczył szacunku dla naszych bohaterów narodowych 
i ważnych wydarzeń historycznych. Chcemy uczyć poszanowa-
nia historii naszego kraju, kształtować wśród młodzieży posta-

wy patriotyczne i chronić przed zapomnieniem ważne miejsca i 
ludzi, gdyż pomni słów jednego z największych Polaków - J. Pił-
sudskiego wiemy, że: „Naród, który nie szanuje swej przeszło-
ści, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości”. 

Na grobach narodowych bohaterów
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Bezpieczeństwo

Bezpieczna Droga

W zawiązku z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września ru-
szyła czterodniowa akcja tarnowskiej Policji „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Głównym celem działań było zapewnie-
nie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej poru-
szającym się po drogach. W przypadku najmłodszych dzie-
ci chodziło też o naukę bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Ważnym było przypominanie kierowcom o po-
wszechnie obowiązującej zasadzie zachowania szczegól-
nej ostrożności w rejonie szkół.
„Bezpieczna droga do szkoły” to także wzmożony nadzór 
nad zorganizowanym przewozem dzieci i młodzieży au-
tobusami szkolnymi oraz ich właściwym przewozem w sa-
mochodach osobowych. Dzielnicowi organizują spotkania 
w szkołach w nauczycielami, rodzicami i dziećmi, szczegól-
nie z klas pierwszych szkół podstawowych, na temat bez-
piecznych zachowań na drodze.

W pierwszym tygodniu września ubiegłego roku na małopol-
skich drogach doszło do 67 wypadków drogowych, w których 6 
dzieci w wieku do lat 14  doznało różnych obrażeń ciała. Między 
innymi, dlatego przez pierwszy tydzień września policjanci czę-
ściej kontrolują rejony szkół. 

Stop agresji drogowej!

W myśl nowych przepisów obowiązujących od maja 2015 
roku kierowca naruszający w sposób szczególny zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych na-
raża się na utratę prawa jazdy. Prawo jazdy zostanie mu 
zatrzymane i skierowany zostanie wniosek o jego cofnię-
cie do organu wydającego. Dlatego też w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie uruchomiona została specjal-
na skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej. Pod adres 
mailowy:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.
pl można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak również 

zawierające przejawy agresji ze strony uczestników ruchu 
drogowego.

W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, 
prosi się o przesyłanie następujących informacji:  

- data i godzina zdarzenia 
  (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy)
- dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny)
- dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do 
   korespondencji, telefon kontaktowy)

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem 
pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań 
agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze stro-
ny kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich re-
akcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodza-
ju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich 
osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsu-
rowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu 
prawa karnego, ale również konsekwencje administracyj-
ne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie spraw-
cy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdze-
nie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do 
prowadzenia pojazdu.

Czy wiesz, że…
Dzięki działaniom prowadzonym przez Wydziału Ru-
chu Drogowego KMP Tarnów oraz policjantów prewen-
cji komisariatów miejskich i gminnych podległych KMP 
Tarnów, udało się zatrzymać dotychczas 70 uprawnień 
do kierowania od kierowców przekraczających pręd-
kość ponad dozwolone ograniczenie. 

Działania dotyczące bezpiecznego poruszania się po 
drogach gminy Skrzyszów realizowane są przez dziel-
nicowych Posterunku Policji w Skrzyszowie, policjan-
tów pionu prewencji Komisariatu Policji Tarnów Cen-
trum oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Tarnowie. Prowadzone na terenie Gminy 
Skrzyszów do września, wykazały 3 naruszenia pręd-
kości kwalifikujące się do zatrzymania uprawnień do 
kierowania. – Biorąc pod uwagę ilość kontroli pojaz-
dów, jaka jest dokonywana codziennie przez policjan-
tów wskazać można, iż kierowcy naszego powiatu,  
a już w szczególności gminy Skrzyszów stosują się do 
wyznaczonych limitów prędkości. Za to zaś należą się 
podziękowania gdyż rozumieją, że bezpieczeństwo nas 
wszystkich leży w naszych rękach – mówią policjanci.  

Z policyjnego notesu…



Na tę inwestycję mieszkańcy Łękawicy, a w szczególności ucznio-
wie czekali długo. Wreszcie, od miesiąca, mogą cieszyć się pięk-
ną i funkcjonalną halą sportową. Obiekt ma służyć nie tylko spor-
towcom. 
Hala jest wielka, estetyczna i funkcjonalna. Jej budowa rozpoczę-
ła się trzy lata temu. Inwestycja miała poprawić stan infrastruktu-
ry sportowej w Łękawicy i dziś po jej oddaniu można powiedzieć, 
że to się w pełni udało. 
Hala posiada boisko o wymiarach 19x36 metrów. Można na nim 
grać w koszykówkę, siatkówkę, czy piłkę ręczną. Następcy Marcina 
Gortata, Mariusza Wlazłego, czy Sławomira Szmala są więc mile 
widziani. Ale to nie wszystko. Hala może pochwalić się nowocze-
snością. Znajdują się w niej tablice do gry w koszykówkę urucha-

miane pilotem, są tam też elektrycznie otwierane szyby i podgrze-
wane rynny.  
Obiekt ma służyć nie tylko sportowcom. W budynku znajduje się 
bowiem także biblioteka z czytelnią. Oprócz tego obiekt wyposa-
żony jest w dwie dodatkowe sale lekcyjne, znajduje się tam gabi-
net dyrektora, sekretariat i pokój nauczycielski. 
W trakcie powstawania obiektu zadbano również o wyposażenie 
go w węzły sanitarne o wysokich  standardach. Z hali w pełni mogą 
korzystać osoby niepełnosprawne. Znajdują się tam, specjalne dla 
nich podjazdy, winda oraz toalety. Ponadto jest ogrzewanie pro-
miennikami gazowymi oraz nowoczesny system przeciwpożaro-
wy z klapami dymowymi. Inwestycja kosztowała ponad trzy milio-
ny złotych. Blisko milion złotych pochodzi ze środków zewnętrz-
nych. W zgodnej opinii hala ma służyć uczniom, ale i wszystkim 
mieszkańcom. 
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Inwestycje

Do grania i czytania



Łękawica potrafi zachwycić, 
Łękawica umie zaskoczyć!

Szanowni Państwo! Pierwszy września, to dzień mający szczególne miejsce w zbiorowej świadomości Polaków. Nie tylko 
starsze pokolenie pamięta, że tego dnia w 1939 roku rozpoczęła się najstraszliwsza z wojen – II wojna światowa, która przy-
brała charakter konfliktu totalnego. Łękawica pamięta! Szkoła w Łękawicy nosi imię Bohaterów Westerplatte i od wielu lat 
promuje nowoczesny patriotyzm. 
Najpiękniejszą, a także niestandardową promocją nowoczesnego patriotyzmu był dla wielu pokoleń mieszkańców Łękawi-
cy, 1 września 2015 roku. W tym dniu rozpoczęliśmy naukę w nowoczesnym zapleczu dydaktycznym. Mamy salę gim-
nastyczną na miarę XXI wieku! To ważne, że posiadając wspólną pamięć historyczną o tradycji 1 września 1939 roku, tu 
w miejscu naszego zamieszkania, ciągle się rozwijamy. A dzięki wysiłkom Samorządu Gminy Skrzyszów oraz wielu lu-
dzi dobrej woli, tworzymy nowy standard jakości życia i usług edukacyjnych w Łękawicy. Naszym atutem jest realiza-
cja prostego założenia: „żyjemy lokalnie, myślimy globalnie”. Dlatego warto poświęcić uwagę na zmianę warunków pracy 
w SP w Łękawicy. 
Kulminacją naszych działań była uroczysta inauguracja nowej sali gimnastycznej połączona ze Świętem Patronów Szko-
ły im. „Bohaterów Westerplatte” w dniu 16 września 2015 roku. Warto oddać głos zaproszonym gościom. A w tym dniu to-
warzyszyło nam ponad 80 przyjaciół – władze Gminy Skrzyszów, radni, rodzice i osoby współpracujące z naszą placów-
ką. Ich wrażenia uchwycił reporter, a miały wspólny mianownik: „Jesteśmy oczarowani !” Bo uczniów, rodziców, a także 
gości, zachwycił nie tylko nowoczesny budynek, biblioteka, nowe sale dostosowane do standardów edukacji XXI wieku, ale 
również głęboka, wielopokoleniowa solidarność ze szkołą, tak mocno osadzoną w tradycji i pamiętającą o II wojnie światowej.
Cieszymy się, że nowoczesny, wielopokoleniowy patriotyzm jest tutaj autentyczny. Bo dumni jesteśmy, że uroczysta in-
auguracja nowych obiektów rozpoczęła się od Mszy Świętej  w kościele parafialnym – celebrowanej przez naszego ucznia i 
wybitnego absolwenta – arcybiskupa Stanisława Budzika. A przy symbolicznym przecięciu wstęgi w nowej Sali spotkały 
się już wszystkie pokolenia. Najważniejsi byli uczniowie. Jednak przecięcie wstęgi dokonane przez arcybiskupa Stanisła-
wa Budzika, panią Jolantę Furtak, kierownika referatu ds. inwestycji Gminy Skrzyszów, sołtysa Łękawicy pana Stani-
sława Starostkę, komendanta OSP w Skrzyszowie Józefa Mazura i najbardziej zaangażowanego w realizację projektu wój-
ta Gminy Skrzyszów, pana Marcina Kiwiora, uświadomiło najmłodszym, że rozwój to współdziałanie i solidarność wielu 
pokoleń, które odważnie wychodzą naprzeciw przyszłości, mając w sercu siłę oraz tradycję historii.
Jednak najatrakcyjniejsi bohaterowie pojawili się po przecięciu wstęgi. Tak więc kto nas najbardziej oczarował?
W rankingu najwyżej uplasowali się: Joasia Simek, potrafiąca zmieścić historię  budowy sali gimnastycznej w ciągu 60 se-
kund – to czas, w jakim jest opuszczany kosz do koszykówki. Zaskakujący mecz koszykówki rozegrany przez wójta Mar-
cina Kiwiora (w wizytowym garniturze) z pełnymi temperamentu uczniami klasy VI. Fanki znajdujące się na trybunach 
jednogłośnie twierdzą, że chłopcy „byli wspaniali”, a dorównujący im pasją pan wójt „unosił się w powietrzu”. 
Ogromny aplauz zyskały panie Bernadetta Krajewska, montaż artystyczny i pani Małgorzata Pamuła, oprawa muzycz-
na za niestandardowe połączenie dnia Patronów Szkoły im. Bohaterów Westerplatte z pełną ekspresji uroczystością otwar-
cia Sali. Dzięki nim nikomu z zaproszonych gości nie przyszło do głowy, że historia jest nudna.
Ale najprawdziwszy efekt „wow !”, czyli „ach!” i „och!” zyskały występy taneczne. A zachwyciła nas choreografia, gimna-
styka artystyczna oraz taniec przygotowany przez panią Elżbietę Budzik wraz z dziewczętami klas V i VI. Równie wielkie 
brawa otrzymali uczniowie klasy II za wykonanie brawurowej polki, przygotowani przez panią Teresę Mach, a także układ 
choreograficzny pani Urszuli Mucharskiej-Ramza do awangardowej muzyki francuskiej piosenkarki Indirii „Love story”.  
Układ taneczny ze wstęgami przygotowały pod opieką pani Dyrektor i wykonały uczennice klasy III. Nowa sala gimna-
styczna była wspaniałym tłem do prezentacji tańca klasycznego w wykonaniu Mateusza Łabno z Partnerką. 
Szanowni Państwo! To ranking naszych gości. Jednak Dyrekcja szkoły, nauczyciele, a także uczniowie najwyżej uloko-
wali wszystkich, którzy włączyli się w budowę nowych obiektów: firmy oraz pracowników budowlanych, którzy z wielkim 
zaangażowaniem oddali całe serce, aby w wyznaczonym terminie zaczęły w naszej szkole funkcjonować nowe obiekty.
Dzień 16 września 2015 roku przyniósł również wiele innych pozytywnych wrażeń. W pięknej bibliotece oraz futurystycz-
nej czytelni z przeszklonym dachem, witała nas pełna ciepła pani bibliotekarka Elżbieta Onik.
A nad dobrym nastrojem czuwały najgościnniejsze, słynne w całej okolicy Panie z kuchni i obsługi szkoły. To właśnie 
dzięki nim, duży, nowoczesny budynek szkoły w Łękawicy, nadal bardziej kojarzy się z domem, niż sztywną placówką 
oświatową.
Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Uczniowie pragną podziękować Wszystkim, dzięki którym wrze-
sień 2015 roku jest w Łękawicy czasem nowoczesności, rozwoju, przyjaźni i wielopokoleniowej więzi.
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Inwestycje

W trzecim kwartale 2015 roku na terenie 
gminy Skrzyszów zrealizowano kilka ważnych 
inwestycji. W Pogórskiej Woli przebudowano 
drogę gminną „Pogórz”. Wraz z nią wybudo-
wano chodnik i dokonano odwodnienia drogi. 
Zmodernizowano również oświetlenie ulicz-
ne na odcinku od skrzyżowania przy Ośrod-
ku Zdrowia w kierunku Pogórskiej Woli. Prace 
kosztowały 1.706,5 tys. zł. Dofinansowanie w 
kwocie 838,8 tys. zł pochodziło z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 
W Pogórskiej Woli zakończono pierwszy etap 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
Prace wykonywane były w przysiółku Poskle. 
Całkowita wartość inwestycji to 887,8 tys. zł., 
w tym dofinansowanie z Programu Obszarów 
Wiejskich 310,7 tys. zł.

W Łękawicy zakończono budowę drugiego eta-
pu chodnika o długości 283,20 m wraz z od-
wodnieniem. Koszt prac wyniósł 177,4  tys. zł.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem do 
skrętu w kierunku Pilzna to prace, które wy-
konano w Skrzyszowie i  Szynwałdzie. Na ten 
cel przeznaczono prawie 144,4 tys. zł. W ra-
mach prac wykonano chodnik o szerokości  
2 m, odcinkowe poszerzenie i remont krawę-
dzi jezdni, odwodnienie oraz przebudowano 
istniejące zjazdy.
W Szynwałdzie wybudowano ścieżkę rowero-
wą wraz z odwodnieniem przy drodze powia-
towej o długości 370 metrów oraz szerokości 
1,5 m. By to już III etap budowy. W tej miej-
scowości wyremontowano również dwie dro-
gi gminne, które ucierpiały podczas powodzi 
(Krzywa droga, Zagumnie). 

Chodniki, kanalizacja i drogi
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Wakacyjne 
remonty

 
W wakacje w szkołach i przedszkolach Gminy 
Skrzyszów przeprowadzono wiele remontów. 
W Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimna-
zjum w Skrzyszowie pomalowano pokój na-
uczycielski, świetlicę, część toalet i drzwi do 
części sal lekcyjnych. W przedszkolu w Łęka-
wicy w trzech salach lekcyjnych wykonano 
cyklinowanie i malowanie. W Zespole Szko-
ły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwał-
dzie wymalowano ogrodzenie i barierki przy 
wszystkich wejściowych schodach. Prace wy-
konali więźniowie i bezrobotni. Dzięki temu 
uzyskano znaczące oszczędności. 

Trzy inwestycje zrealizowano  w Skrzyszowie. Zagospodarowano teren przed Urzędem Gminy 
w ramach konkursu „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”. Budżet prac wyniósł: 59,5 tys. zł. 
20 tysięcy złotych przekazała na ten cel firma Garnier. 
W Skrzyszowie zmodernizowano również remizę OSP. Remont dotyczył pomieszczeń garażo-
wych i sanitarnych. Kosztował ponad 100 tysięcy złotych. W jednej trzeciej dofinansowany zo-
stał z programu Małopolskie Remizy.
W Skrzyszowie odbudowano również drogę gminną „Bieniówki”. Wartość inwestycji to 134 tys. 
zł, z tego prawie 87 tys. zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.
W Ładnej mieszkańcy mogą korzystać z nowego chodnika. Przebiega wzdłuż drogi powiatowej 
od skrzyżowania z drogą krajową nr E94 w kierunku huty szkła. Budowa chodnika o szerokości 
2 m wraz z odwodnieniem, przebudową istniejących zjazdów, demontażem i wymianą słupów 
oraz przełożeniem sieci napowietrznej kosztowała 125,3 tys. zł.

Na terenie całej gminy dostarczono kruszywo na budowę i modernizację dróg żwirowych. 
Na ten cel przeznaczono 228.4 tys. zł. 
100 tysięcy pochodziło z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Tereny zagospodarowane

Wsparli
inwestycje

Realizacja szeregu inwestycji, w tym 
budowa dróg na terenie Gminy Skrzy-
szów, była możliwa dzięki wsparciu 
mieszkańców, którzy przekazali nieod-
płatnie część działek zajętych pod po-
szerzenie dróg. Poniżej przedstawia-
my wykaz osób, którzy takiego wspar-
cia udzielili.

Sylwia Pluta, Łękawica
Beata i Grzegorz Nowak, Łękawica

Jan Starostka, Łękawica
Małgorzata Smoszna, Łękawica

Krzysztof Wideł, 
Nowodworze (działka Łękawica)
Maria i Józef Chłopek, Łękawica

Barbara Bryg, Skrzyszów
Tadeusz Korus, Skrzyszów

Katarzyna Padoł, Pogórska Wola 
Stanisław Kozak, Pogórska Wola
Józef Kapustka, Pogórska Wola

Teresa i Stanisław Kozak, 
Pogórska Wola

Zuzanna i Edward Olszówka, 
Pogórska Wola

Krystyna Okrzesa, Pogórska Wola
Józef Okrzesa, Pogórska Wola
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Wakacje 
w Placówce Wsparcia Dziennego

Wakacje dobiegły końca. Dzieci  z obu PWD w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli 
bardzo dobrze wykorzystały letni czas przychodząc do Placówki i uczestnicząc 
w zajęciach organizowanych przez wychowawców. Z długiej listy wypisanych 
przez dzieci na początku wakacji oczekiwań udało się zrealizować wiele punk-
tów. Najważniejsze z nich i te, które na długo z pewnością pozostaną w pamię-
ci dzieci to:
• 5-dniowy wyjazd do Bocheńca. Tam zwiedzanie Jaskini Raj, Muzeum Zegarów 
Słonecznych, Klasztoru Cystersów w Jędrzejowie oraz Zamku Królewskiego w 
Chęcinie. Piesza wędrówka po Skansenie w Tokarni pozwoliła dzieciom poznać 
dawny sposób życia mieszkańców wsi kieleckiej. Wielu wrażeń i emocji dostar-
czył dzień rozgrywek drużynowych i zawodów sportowych. Basen mieszczący 
się na terenie ośrodka wczasowego był znakomitą alternatywą na gorące dni.  
Ognisko kończące pobyt było okazją do świetnej zabawy, śpiewów i tańców. 
Nowe znajomości wychowankowie zawarli podczas integracyjnej dyskoteki. 
Wypoczynek został sfinansowany przez Placówkę Wsparcia Dziennego, Gminę 
Skrzyszów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.
• Wyjazd do Ciężkowic zorganizowany przy współpracy Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Główną atrakcją była wędrówka przez Ska-
mieniałe Miasto, gdzie dzieci wysłuchały legendy o powstaniu tegoż miasta i 
zapoznały się z nazewnictwem poszczególnych głazów.  W Muzeum Przyrodni-
czym w Ciężkowicach dzieci wysłuchały podstawowych wiadomości na temat 
życia  zwierząt i ptaków zamieszkujących Pogórze.
• Udział w warsztatach artystycznych „Zdobienie ramek”. Warsztat polegał na 
własnoręcznym zdobieniu starych ramek dzięki czemu nabrały one niepowta-
rzalnego uroku. W pozostałym czasie dzieci wykonały filcowe zakładki do ksią-
żek. Wykonane dzieła ubogacają obecnie wystawę prac w Placówce. 
Ponadto wychowawcy zadbali o interesujące zajęcia w samych placówkach. 
Było: farbowanie włosów wszystkim wychowankom, karaoke, zabawy na bo-
isku, placu zabaw, zabawy świetlicowe, gry komputerowe, szereg zajęć pla-
stycznych, ruchowych, oglądanie bajek na dużym ekranie, świętowanie uro-
dzin wychowanków i imienin wychowawców oraz zajęcia kulinarne. 
Wakacyjny czas w placówkach upłynął bardzo miło, a przerwa w sierpniu po-
zwoliła zregenerować siły i przywitać nowy rok szkolny!

Aneta Sołowij

 

Z kulturą bez barier
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie rozpoczęło realizację projektu „Kultura bez Ba-
rier” w ramach programu Kultura Dostępna, współ-
finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Celem projektu jest umożli-
wienie szerokiemu gronu odbiorców skorzystania  
z oferty kulturalnej proponowanej przez teatr, ope-
rę, filharmonię, centrum muzyki i sztuki.
Pierwszą propozycją GCKiB był wyjazd do Europej-
skiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckie-
go w Lusławicach. Uczestnicy „Kultury bez Barier” 
mieli przyjemność wysłuchać koncertu kameralne-
go wieńczącego III Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki EMANACJE, będącego równocześnie inaugura-
cją I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kame-
ralnej im. Ludwiga van Beethovena. Przed meloma-
nami zgromadzonymi w Centrum wystąpił świato-
wej sławy Philharmonia Quartet Berlin, który za-
prezentował kompozycje z dorobku Beethovena, 
Schuberta  i Mozarta. Tak jak się spodziewano, kon-
cert dostarczył słuchaczom niezapomnianych wra-
żeń, a wirtuozeria berlińskiego kwartetu została 
nagrodzona gorącymi brawami i owacją na stojąco.



Ponownie maszerowali dla trzeźwości
1 sierpnia odbył się XII Diecezjalny Marsz Trzeźwości z kościoła bł. Karoliny w Tarnowie 
do kościoła Św. Stanisława BM w Skrzyszowie. Patronat nad Marszem Trzeźwości objęli 
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż oraz Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Marsz rozpo-
częła Msza św. w intencji trzeźwości Polaków w kościele bł. Karoliny. Po nabożeństwie 
uczestnicy Marszu wyruszyli do Skrzyszowa. W tym roku w marszu uczestniczyły osoby 
z całej diecezji tarnowskiej. Nie zabrakło również kapłanów reprezentujących parafie  
z terenu Diecezji Tarnowskiej, członków Stowarzyszeń Trzeźwościowych, wolontariu-
szy zaangażowanych w kreowanie trzeźwego stylu życia, dzieci i młodzieży. Na zakoń-
czenie uczestnicy skorzystali z poczęstunku zasponsorowanego przez firmy wędliniar-
skie Marii i Krzysztofa Kowalskich oraz Zbigniewa Korusa, piekarnię Jana Starostki, 
sklepy PP. Świdzińskich, Onik, Mroza oraz Galusów.

Stacja Niebo 

W Szynwałdzie po raz szósty odbył się piknik Stacja Niebo. Na imprezie wystą-
pił dziecięcy zespół z Szynwałdu – Dzieci Boga i Shaddai z Rzeszowa. Wieczorem 
w koncercie uwielbienia wystąpił Jana Budziaszek – perkusista grupy Skaldowie 
wraz z zespołem Poczuj Niebo, który tworzą młodzi ludzie z Szynwałdu i okolic. 
W trakcie koncertu miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu – wysokiej 
na 2,5 m monstrancji, pożyczonej na ten cel od księży Saletynów z Dębowca. Nie 
zabrakło loterii fantowej, a imprezę zakończyła zabawa taneczna poprowadzona 
przez zespół COMODO.  Organizatorami pikniku była parafia NMP Szkaplerznej  
w Szynwałdzie i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Uwolnione przestrzenie

15

Kalejdoskop zdarzeń

Wiemy, co jest zdrowe
W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci, na-
bywania przyzwyczajeń i nawyków zdrowego żywienia, w Przed-
szkolu Publicznym w Łękawicy odbyły się zabawy pod hasłem 
„Wiemy, że owoce i warzywa to wspaniałe witaminy”. 
Koordynatorem i pomysłodawcą spotkania była Maria Bednarz, 
nauczyciel przedszkola.
Przedszkolaki zostały podzielone na trzy zespoły. Drużyny mia-
ły do wykonania różne zadania. Musiały podać rozwiązania za-
gadek, ocenić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Były rów-
nież łamigłówki i zabawy matematyczne. Nie zabrakło także lu-
bianych przez dzieci konkurencji sportowych. – Nasze wspania-
łe dzieci  wykazały  się dużą wiedzą dotyczącą zdrowego odży-
wiania oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Na koniec każ-
dy uczestnik zabawy wypił kubek soku. A przede wszystkim była 
to dla każdego dobra zabawa – mówią M. Adamska, M. Bednarz, 
M. Koszycarz, A. Zańczak.

V Międzyszkolny Przegląd Krótkich 
Filmów w Języku Angielskim

W V Międzyszkolnym Przeglądzie Krótkich Filmów w Języku 
Angielskim tematem przewodnim było: „My life in 20 twenty 
years time” – Moje życie za 20 lat. Decyzję o tym, który film jest 
najlepszy podejmowali Mateusz Papuga oraz Tony i Razvan, 
goście wolontariusze. Uroczystość perfekcyjnie poprowadziły 
Laura Sobarnia i Natalia Prokop, a obsługę techniczną zapew-
nił Krystian Stawarz. Nad całością przygotowania i przepro-
wadzenia konkursu czuwały nauczycielki języka angielskiego:  
U. Hajduk-Budzik, M. Brożek, G. Kuta i B. Stelmach. 
Gratulacje dla wszystkich uczestników i ich opiekunów  
za świetne pomysły!
Oto zwycięzcy w Kategorii Gimnazjum:
1 m. Laura Sobarnia, Kinga Pituła – ZSP1iG w Skrzyszowie
2 m. Mateusz Adamski, Hubert Buś – ZSP1iG w Skrzyszowie
3 m. Monika Bugajska, Natalia Mucha – ZSP1iG w Szynwałdzie
Zwycięzcy w Kategorii Szkoła Podstawowa:
1 m. Aneta Jop, Gabriela Łącka – ZSP1iG w Szynwałdzie
2 m. Gabriela Kądziołka, Justyna Zięba – Szkoła Podstawowa  
w Łękawicy
3 m. Krzysztof Kozak, Łukasz Bugajski – ZSPiG w Pogórskiej Woli
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A mnie jest 
szkoda lata

Wspólnym ogniskiem rodziców  
i dzieci zakończyły się wakacyj-
ne zajęcia zorganizowane przez 
Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w Skrzyszowie. Każdy z uczest-
ników otrzymał certyfikat DZIECIA-
KA Z KLASĄ , BABCI Z KLASĄ, MAMY 
Z KLASĄ czy SIOSTRY Z KLASĄ. 
Oprócz certyfikatów były także po-
dziękowania dla osób, które bezin-
teresownie włączyły się w organiza-
cję zajęć.
Ognisko poprzedziły zajęcia z fo-
tografowania oraz zabawa w te-
atr. Do przedstawienia teatral-
nego wykorzystano wiersze  Do-
roty Strzałkowskiej z książ-
ki „Wierszyki łamiące języki”, a postacie wykreowano z… drewnianych łyżek. Podczas warsztatów fotograficznych dzieci robi-
ły zdjęcia w plenerze oraz w specjalnie przygotowanym „atelier”. Miały także okazję sprawdzić swoją wiedzę związaną z litera-
turą dziecięcą oraz refleks i sprawność fizyczną podczas konkursu „Kram z zagadkami”. Uczyły się także zasad samoobrony  
i ćwiczyły pod okiem instruktora, Łukasza Noska. Nie lada atrakcją były dla dzieci i ich rodziców nocne seanse filmowe w „Kinie pod 
Chmurką”, podczas których obejrzano pięć projekcji filmowych. 

III Gala Empatii
 „... wolontariat winien być szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi 
młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze 
solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z sie-
bie” – Jan Paweł II.
Samorząd Uczniowski ZSP nr1 i G w Skrzyszowie przepro-
wadził zbiórkę pieniędzy na budowę hospicjum Via Spei  
w ramach akcji „złotówka na budowę hospicjum” zorgani-
zowanej przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych  
w Tarnowie. 
W trakcie uroczystej gali podsumowującej III edycję, przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego już po raz trzeci ode-
brali wyróżnienia dla szkoły za zaangażowanie i bardzo do-
bry efekt przeprowadzonej zbiórki. Wszystkim ofiarodaw-
com, przedstawicielom SU pracującym jako wolontariusze  
i opiekunom SU Jolancie Gaweł i Annie Czyż- Wałaszek na-
leżą się serdeczne podziękowania.

Podróż do śmieciolandii
18-go września młodzież z kl. V i VI Szkoły Podstawowej w Ładnej 
pod okiem opiekuna LOP-u zaprezentowała na forum szkoły przed-
stawienie zatytułowane „Podróż do śmieciolandii”.
Chłopcy i dziewczęta dobrze oddali charakter pesymistycznej dla 
ludzi przyszłości, w przypadku, gdy zabraknie odpowiedzialno-
ści wszystkich ludzi za środowisko naturalne. Próbowali uświado-
mić dzieci i młodzież w kwestii edukacji na rzecz promowania za-
sobów przyrody: wody, gleby, lasów oraz selektywnej zbiórki odpa-
dów. Społeczność szkolna zobaczyła konsekwencje niewłaściwych 
zachowań, które niosą opłakane skutki dla wszystkich istot, w tym 
również dla człowieka. Była to wyraźna zachęta do dbałości o naj-
bliższe otoczenie.
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Gminny Klub Trzeciego Wieku działający na terenie Gminy 
Skrzyszów, podjął kolejne ciekawe i ambitne wyzwanie. Oto 
w dniach 24-25 września br. odbyło się praktyczne szkolenie 
zatytułowane „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt 
dofinansowany ze źródeł zewnętrznych”. 
Ostatnio często pojawiają się lokalne inicjatywy, które są 
dofinansowywane ze źródeł 
zewnętrznych. Obecność pro-
gramów unijnych czy rządo-
wych pozwala teraz na po-
zyskiwanie środków, które 
mogą służyć rozmaitym śro-
dowiskom i grupom społecz-
nym – o ile te złożą odpowied-
nio wypełniony i umotywowa-
ny wniosek, zawierający szcze-
gółowy opis pomysłu na dzia-
łanie. Skoro każde środowisko 
jest w stanie stworzyć swo-
ją reprezentację, która może 
ubiegać się o dofinansowanie, 
to dlaczego by nie społecz-
ność 60+? To jest właśnie jed-
na z inicjatyw Gminy Skrzy-
szów, przeciwdziałająca wy-
kluczeniu społecznemu ludzi 
w starszym wieku.
Przedstawiciele Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Eduka-
cyjnych z Bielska-Białej: Agnieszka DADAK, Rafał DADAK i 
Jerzy KRAUS przez 2 dni udzielali szczegółowych informa-
cji na te właśnie tematy. Chętni ze Skrzyszowa, z Pogór-
skiej Woli, Szynwałdu, Ładnej i Łękawicy, będący członka-
mi Gminnego Klubu Trzeciego Wieku, wysłuchali wykładów 
i prelekcji, uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach, zada-

wali wiele pytań, na które prowadzący zajęcia szczegółowo 
i kompetentnie odpowiadali. Jak powinny być opisane cele, 
które ma zrealizować projekt? Jak prawidłowo skonstru-
ować budżet projektu? Jaki projekt ma większe, a jaki mniej-
sze szanse na dofinansowanie? Na te, oraz wiele innych py-
tań, można było uzyskać odpowiedzi podczas warsztatów, 

które odbywały się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Skrzyszowie.
Wkrótce będzie można się przekonać, jak uzyskane wia-
domości i wskazówki zostaną spożytkowane w praktyce.  
O efektach nie omieszkamy poinformować czytelników 
„Echa Gminy”.

Jerzy Świtek

Gminny Klub Trzeciego Wieku w Gminie Skrzyszów

Jak napisać projekt?

Dzięki staraniom Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie, miejscowość zyska 
ciekawą przestrzeń. 
Wniosek pn. „Mini ogród sensoryczny miejscem relaksu i odpoczynku w Szyn-
wałdzie” uzyskał pozytywną ocenę organizatorów konkursu „TU MIESZKAM, 
TU ZMIENIAM”. Organizatorzy to Fundacja Banku Zachodniego WBK we 
współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. To oni właśnie w 100% dofinan-
sują realizację tego przedsięwzięcia. 
Konkurs polegał na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygoto-
wanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wspar-
cia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Granty  
w konkursie przyznawane były na wsparcie projektów z zakresu: zagospodaro-
wania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjo-
nalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochro-
ny i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia 
postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których do-
robek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, bu-
dowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współ-
pracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

Mini ogród sensoryczny

Całość środków na realizację projektu w kwocie 4.000 
złotych została pozyskana w ramach II edycji konkur-
su „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wizualizację ogro-
du nieodpłatnie wykonała Joanna Marszałek z firmy  
Archi-PLANT. 



Jeszcze lepsza 
rehabilitacja i profilaktyka

Gminny Zakład Opieki Zdrowotne w Skrzyszowie w celu podniesienia 
jakości świadczonych usług medycznych zakupił dla gabinetu fizjote-
rapii wannę do masażu perełkowego. 
Masaż powoduje rozluźnienie, zmniejszenie napięcia mięśniowego, 
poprawę ukrwienia oraz łagodzenie bólu. Żeby skorzystać z zabiegu wy-
magane jest skierowanie tak, jak na pozostałe zabiegi rehabilitacyjne. 
Na terenie gminy prowadzone są szczepienia przeciwko grypie,  
a w planach szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom. Z bezpłat-
nych szczepień przeciwko grypie mogą skorzystać kobiety i mężczyź-
ni powyżej 65 roku życia zameldowani na terenie gminy Skrzyszów. 
Natomiast planowane bezpłatne szczepienia przeciwko pneumoko-
kom kierowane są do dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, nigdy 
nie były objęte szczepieniem przeciwko pneumokokom oraz do dzie-
ci, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaga-

nych dawek szczepienia podstawowego. Szczepienia będą realizowa-
ne w ramach programu zdrowotnego pn.: „Program zdrowotny doty-
czący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce – zlecone-
go do opracowania i finansowanego przez Województwo Małopolskie.”
Informacja o rozpoczęciu szczepień będzie umieszczona na stronach 
internetowych GZOZ w Skrzyszowie i Urzędu Gminy Skrzyszów.
Kontynuowana jest nadal profilaktyka w kierunku chorób tarczycy, 
chorób układu krążenia, gruźlicy oraz raka szyjki macicy.
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Wieniec z Ładnej wygrywa

Rozwijają zainteresowania

To ciekawa oferta dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Od wrze-
śnia uczniowie klas czwartych szkół podstawowych i pierw-
szych gimnazjum z gminy Skrzyszów mogą uczestniczyć  
w dwóch dodatkowych godzinach zajęć. Ich celem jest podno-
szenie kompetencji i rozwijanie zainteresowań uczniów. Te-
matyka wykraczała poza podstawę programową. W większo-
ści szkół uczniowie wybrali zajęcia z języka angielskiego, ale 
zaplanowano także innowację matematyczno-informatyczną, 
humanistyczną i przyrodniczą. 

Powstały TUPTUSIE
W nowym roku szkolnym w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i 
Gimnazjum w Szynwałdzie rozpoczęła działalność Grupa Tu-
rystyczna „Tuptuś”. Grupę powołali Teresa Stańczyk, nauczyciel 
WF i EDB oraz ks. Grzegorz Sroka, katecheta. Do grupy należy 20 
uczniów.  W swej działalności założyciele i prowadzący chcą  po-
wrócić do ideałów, jakie były promowane przez drużyny harcer-
skie i innego rodzaju organizacje zrzeszające dzieci i młodzież. 
Grupa odbyła już dwie wyprawy. Pierwsza była wycieczką rowe-
rową. Uczestnicy wyprawy najpierw udali się nad zalew w Skrzy-
szowie, a następnie do lasu Kruk, gdzie znajduje się pomnik upa-
miętniający ofiary zbrodni II wojny światowej. Przy pomniku dzie-
ci i młodzież zapalili znicz i pomodlili się w intencji tych, którzy 
oddali swoje życie za wolność. Korzystając z miejsca biwakowe-
go, przy ognisku upieczono kiełbasę i wypoczęto przed powrot-
ną drogą. W wycieczce wzięło udział 21 uczniów i 4 opiekunów.  
Podczas drugiej wyprawy grupa turystyczna wzięła udziału w XV 

Rajdzie Patriotyczno-Turystycznym po Tarnowie „Szlakami Żoł-
nierzy Września 1939”, organizowanym przez PTTK odział Tar-
nów. Była to lekcja historii w terenie. Po wyznaczonej trasie opro-
wadzał „Tuptusiów” przewodnik, przybliżając historię wydarzeń II 
wojny światowej, które dokonały się na ziemi tarnowskiej. W wy-
cieczce wzięło udział 22 uczniów i 2 opiekunów. W roku szkolnym 
2015/16 grupa planuje kilka wypraw turystycznych w różne miej-
sca i różnymi środkami transportu, ale jak na prawdziwych tury-
stów przystało - najwięcej na piechotę. W związku z tym, że do 
wypraw trzeba się odpowiednio przygotować, opiekunowie pra-
gną też odbywać regularne spotkania, na których uczniowie będą 
przygotowywać projekty wypraw turystycznych, poznawać sprzęt 
przydatny w turystyce, ćwiczyć pierwszą pomoc i procedury po-
stępowania na wypadek niebezpiecznych sytuacji. – Wszyscy wie-
rzymy, że zajęcia będą dla uczniów atrakcyjną formą spędzania 
wolnego czasu – podkreślają opiekunowie grupy.   

Podczas odbywających 
się w Wojniczu doży-
nek powiatowych nagro-
dy otrzymali mieszkańcy 
gminy Skrzyszów. Twór-
cy wieńca dożynkowego 
z Ładnej wygrali w kate-
gorii wieńca współcze-
snego i otrzymali nagro-
dę 400 zł. Rozstrzygnięto 
również konkurs na naj-
lepszego sołtysa powia-
tu tarnowskiego. Wyso-
kie miejsce zajął w nim 
Stanisław Barnaś z Ład-
nej. Doceniono jego pra-
cę na rzecz społeczno-
ści lokalnej, zrealizowane 
dzięki jego zaangażowa-
niu inwestycje, współpra-
cę z  mieszkańcami i sa-
morządem gminnym czy 
pracę na rzecz inicjatyw 
lokalnych, kultury i pro-
mocji sołectwa.



19

Uwolnione przestrzenie
Kalejdoskop zdarzeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, iż 
od 1 listopada bieżącego roku nastąpi podwyższenie wysokości 
kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wy-
sokości poszczególnych kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków.
Od 1 listopada 2015 r.:
kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł)
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł 
(wzrost o 100 zł)
Wzrost kwot podstawowego świadczenia, jakim jest zasiłek ro-
dzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
zasiłek rodzinny
89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł)
118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł)
129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł)
dodatki do zasiłku rodzinnego
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł (wzrost o 20 zł)
- powyżej 5. roku życia – 100 zł (wzrost o 20 zł)
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejsco-
wości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 
15 zł)
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowo-
ści, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł)
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł)
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwo-
ty 185 zł nie więcej niż 370 zł/ 265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost 
o 15 zł). 265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności.
Nie zmienia się wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych, tj.: 
-     dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 1.000 zł

-     dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego – 400 zł
-     dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł
-     zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł
-     specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł
-     jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000 
zł. 
Okresowej weryfikacji nie podlega, zgodnie z art. 18 ust. 1 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych, kwota świadczenia pielęgnacyj-
nego, którego zmiany wysokości uregulowano według odręb-
nych zasad.
Od 1 października rosną kryteria uprawniające do pomocy spo-
łecznej i wysokość zasiłków.
Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych upraw-
niających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. 
W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesie-
niu kryteriów i świadczeń. Podwyżka weszła w życie 1 paździer-
nika.
Co się zmieni?
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy 
społecznej wzrośnie:
z kwoty 542 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej
z kwoty 456 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do 
świadczeń.
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł
kwota dochodu uprawniająca do przyznania pomocy z programu 
dożywiania w szkole wynosi 771 zł dla osoby w rodzinie, a 951 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej
wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzro-
śnie z 250 zł na 288 zł
 pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie na-
uki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1.647 
zł na 1.722 zł.

Prosto  z GOPS

Bal  dzieci niepełnosprawnych  
w Ładnej

Tradycyjnie bal integracyjny z udziałem dzieci niepełnosprawnych odbył się w  barze 
TAURUS. W balu uczestniczyły dzieci ze wszystkich sołectw gminy Skrzyszów i pod-
opieczni z  Domów Opieki Społecznej w Tarnowie prowadzonych przez Siostry Mi-
łosierdzia, a także Siostry Nazaretanki. Obecni byli także wójt gminy Marcin Kiwior, 
przewodniczący Rady Gminy Czesław Boruch, sekretarz gminy Cecylia Andrusiewicz, 
ks. Proboszcz Wojciech Jurkowski z Parafii Ładna, sołtys Ładnej Stanisław Barnaś, 
strażacy OSP Ładna, funkcjonariusze policji z Komisariatu Tarnów-Centrum, artyści 
z grupy interaktywnej ART  FILM z Nowego Sącza oraz  Krzysztof Judasz, który przy-
gotował nagłośnienie, grał i śpiewał, a także tańczył z dziećmi. Słowa uznania, a za-
razem głębokiej wdzięczności należy skierować pod adresem sponsorów balu. Wła-
ściciel TAURUSA Stanisław Jarosz zasponsorował smaczne, ciepłe dania. Elżbieta i 
Kazimierz Świdzińscy zasponsorowali ponad 200 soków owocowych i słodycze. Nie-
pełnosprawni otrzymali bardzo dużo słodyczy i pamiątkowe kubki od Pawła Mroza 
z firmy SUBIEKT, podobnie PP. Aneta  i Krzysztof Galus  podarowali niepełnospraw-
nym liczne upominki. Bal integracyjny rozpoczął mecz piłki nożnej pomiędzy dru-
żynami sióstr i strażaków OSP. Mecz dostarczył wszystkim obecnym sporo niezapo-
mnianych emocji, a zakończył się wygraną sióstr 4:2. Po meczu wystąpili uczniowie 
z Ładnej w potrójnym układzie tanecznym, a następnie do wspólnej zabawy zapro-
siła dzieci i dorosłych asp. szt. Agnieszka Seyrlhuber z tarnowskiej Policji, po której  
kilkugodzinny cykl zabaw poprowadziła Paulina Drozdowicz z Nowego Sącza z arty-
stami ze swojej grupy, a na zakończenie balu wszyscy bawili się do muzyki i śpiewu 
Krzysztofa Judasza. 



Odpowiadają przedszko-
laki z Szynwałdu...

Filipek, lat 5
Gdybym był wójtem to  powięk-
szyłbym place zabaw, aby moż-
na było biegać do góry, na dół i 
na boki. 
Arturek, lat 5
Wymieniłbym wszystkie małe za-
baweczki na baaardzo  duże. 
Szymonek,lat 5
Zarządziłbym, aby wszyscy rodzi-
ce jeździli z dziećmi na rowerze i 
chodzili często na basen.
Szymonek, lat 3
Gdybym był wójtem zrobiłbym 
dużego pach-pacha.
Tomuś, lat 3
Dla wszystkich dzieci kupiłbym 
dużo zabawek. 
Amelka, lat 4
Zabrałabym wszystkie dzieci do 
Disneylandu i ja też pojechała-
bym razem z nimi.
Agatka, lat 4 
Ja dawałabym wszystkim dzie-
ciom codziennie ciastka z toffi
Artur, lat 4
Chciałabym, żeby wszystkie dzie-
ci jeździły na koniach, na małych 
kucykach.

… przedszkolaki 
z Pogórskiej Woli… 

Wiktoria, lat 5
Kupiłabym zabawki do przed-
szkola i do domu, żeby dzieci mo-
gły się wszędzie bawić i cieszyć, 
że mają super zabawki.
Kuba, lat 5
 Jakby mnie ktoś (dziecko) popro-
sił to bym mu to kupił.
Lena, lat 5
Jak ja spotkałabym jakieś bied-
ne dziecko to bym mu kupiła ma-
skotkę, malowankę i kredki. 
Julia, lat 5
 Ja bym po prostu kupiła to, o co 
dziecko poprosi.

Róża, lat 5
Kupiłabym dla dziecka żywe 
zwierzątko, żeby miało się z kim 
bawić
Wojtek, lat 5
Spełniałbym marzenia dzieci.
Marlenka, lat 5
Jakby jakieś dziecko było smut-
ne to bym pocieszyła i dała za-
bawkę.
Dawid, lat 5
Zawiózłbym dziecko do sklepu i 
kupił: misie, książkę, kolorowan-
kę i autko.
Kuba, lat 4
Jakbym został wójtem, zrobiłbym 
więcej bezpiecznych miejsc dla 
dzieci.
Kamil, lat 4
Ogrodziłbym nasze przedszkole i 
szkołę.
Mateusz, lat 4
Chciałbym, żeby zawsze był dzień 
zabawki i żeby dzieci się uśmie-
chały.
Hania, lat 4
Chcę żeby wszystkie dzieci były 
kochane.

… przedszkolaki 
z Łękawicy chciałyby…

Zuzia, lat 3
Kupić dla dzieci lalkę, picie i 
wszystko ze sklepu.
Zuzia, lat 4
Kupić lizaka, książki i ładne kolo-
rowanki i jeszcze pisaki.
Maja, lat 3
Żeby zawsze w przedszkolu były 
lody.
Grupa II
Igor, lat 4
Kupiłbym dużo zabawek, wóz 
strażacki, ptaki nakręcane.
Kamil, lat 5
Naprawiłbym rowery gdyby był 
kapeć.                                
Michał, lat 4
Zbudowałbym zamek dla dzieci 
taki duży.
Grupa III
Amelka, lat 6

Zrobiłabym chodnik dla dzieci.
Monika, lat 6
Ja bym dla dzieci zrobiła nowy 
plac zabaw. Zbudowałabym 
sklep, w którym kupuje się domki 
do rozłożenia na podwórku i tam 
można się przenocować.
Olga, lat 6
Gdybym została wójtem zrobiła-
bym sklep za darmo dla dzieci. 
Robiłabym także pikniki dla dzie-
ci.                                                                          
Mikołaj, lat 6
Ja bym zrobił za darmo basen, 
żeby dzieci mogły za darmo uczyć 
się pływać. Robiłbym imprezy na 
plaży.
Oliver, lat 6
Ja bym dla dzieci zrobił sklep,  
w którym kupuje się owoce i wa-
rzywa. Jeszcze zrobiłbym sklep  
z odblaskami i jeszcze sklep z na-
klejkami.

... przedszkolaki 
ze Skrzyszowa…

Szymon, lat 5
Zrobiłbym nowy, duży plac za-
baw.
Nikola, lat 5
Zrobiłabym Promienny Zamek 
w Skrzyszowie, żeby wszystkie 
dzieci się bawiły.
Julia, lat 5
Wybudowałabym duże przed-
szkole i żeby było dużo zabawek.
Bartuś, lat 6
Zrobiłbym super miasteczko dro-
gowe do jazdy na rowerze.
Kamil, lat 6
Zrobiłby taki tor, żeby się można 
było ścigać na gokartach i autach.
Kinga, lat 6
Zrobiłabym domek na drzewie 
dla wszystkich dzieci.
Amelka, lat 6
Najważniejsze byłoby oczko wod-
ne z rybami.
Ewa, lat 5
Zrobiłabym super basen dla 
wszystkich ludzi.

20

Okiem dzieci

Sonda maluchów: co zrobiłbyś dla dzieci w gminie, 
gdybyś został wójtem?
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Amatorzy 
na Orlikach

Już po raz kolejny 11 września rozpo-
częły się rozgrywki Amatorskiej Ligi Or-
likowej w piłce nożnej. Do szóstej edycji 
zgłosiło się 7 drużyn amatorów, w tym 
FC Feniks, Black&White, Avengers, Unia 
Skrzyszów, OSP Łękawica, Alfa Elek-
tro, Drużyna „A”. Zakończenie rozgry-
wek planowane jest na 23 października. 
Zmagania poszczególnych drużyn moż-
na śledzić na stronie www.skrzyszow.pl

Klasa A i B
Letnie i jesienne rozgrywki gminnej piłki nożnej odbywają się w klasie A i B. 
Warto przypomnieć, że każdy z pięciu zespołów posiada potencjał zawod-
ników i szkoleniowców, a także zarządów oddanych pracy nad systema-
tycznym podnoszeniem poziomu gry. Ostatnie miesiące potwierdziły ten 
fakt. Występy na wyjazdach, czy też na swoich murawach przyniosły wyni-
ki przemawiające na korzyść gminnego futbolu. W A-klasie Pogoria jest na 
trzecim miejscu z 11 punktami, czwartą lokatę zajmuje Ładna z 10 punkta-
mi, a LUKS – piąte  także z 10 punktami.

LUKS ma formę
Bardzo dobrą formę LUKS Skrzyszów potwierdził podczas najważniejszego 
turnieju piłkarskiego w gminie „O PUCHAR WÓJTA GMINY”, zajmując w nim 
I miejsce. Turniej rozegrany został w lipcu na boisku Pogorii Pogórska Wola 
i mimo upalnej pogody, ujawnił dobrą kondycję wszystkich piłkarzy. Dzia-
łacze i organizatorzy z uznaniem ocenili dobrą organizację zawodów. Jak 
zauważył Jerzy Sysło, wiceprezes Tarnowskiego Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej, coroczne turnieje „O Puchar Wójta Gminy” to nie tylko okazja do 
porównania poziomu gry poszczególnych pięciu drużyn z gminy, ale także 
okazja do integracji zawodników. Z kolei wójt gminy Skrzyszów Marcin Ki-
wior podkreślił rolę sportu w wymiarze prozdrowotnym i jako dobry sposób 
zagospodarowania czasu wolnego. Przypomniał także o wspieraniu spor-
towych przedsięwzięć i inwestycji przez gminny samorząd. Za wspomnia-
nym zwycięzcą turnieju, drużyną LUKS Skrzyszów, uplasowały się kolejno 
zespoły z: Ładnej, Pogórskiej Woli, Szynwałdu i Łękawicy. 

Rywalizacja na ORLIKACH
Przez cały okres wakacji, a także od rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 
ORLIKI w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli  oblegane są przez 
dzieci i młodzież z terenu gminy. Są to zarówno zawodnicy Amatorskiej Ligi 
ORLIKOWEJ, jak również chłopcy i dziewczęta, którym imponują Lewan-
dowski, Radwańska, Gortat, a także gwiazdy sportu światowego w rodzaju 
Ronaldo, dzięki którym chcą aktywnie wypoczywać i nabierać umiejętności 
sportowych. W Amatorskiej Lidze Orlikowej po dwóch kolejkach rozgrywek 
wśród siedmiu zespołów na czele jest ALFA – ELEKTRO. 

Pieniądze 
na sprzęt

Trzy tysiące złotych nagrody otrzyma-
ła gmina Skrzyszów za zajęcie jedenaste-
go miejsca w klasyfikacji generalnej VII Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich odbywającego się w ramach XXI edycji 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Środki 
mają być przeznaczone na zakup sprzętu 
sportowego.

LUKS Skrzyszów górą!
Zwycięstwem Katarzyny Galus zakończyło się  
I Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym, 
które zostało rozegrane w dniach 9-11 paździer-
nika w Łomży. 
Sukcesami mogą pochwalić się również pozosta-
li zawodnicy LUKS-u, którzy brali udział w I Wo-
jewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetów  
w Krakowie. Zawody wygrała Zuzanna Kozioł, na 
czwartej pozycji uplasowała się Michalina Ka-
sprzyk. Lokatę 5-6 zajął Mateusz Galus, a miejsce 
od 25 do 32 Konrad Pis. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów.

Kurier sportowy
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Rodzinny Rajd Rowerowy
20 września gmina Skrzyszów wspólnie z Tarnowem 
oraz gminą Ryglice zorganizowały Rodzinny Rajd Ro-
werowy. Patronat nad  imprezą objął Marek Sowa, 
marszałek Województwa Małopolskiego. Projekt zre-
alizowano przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego. Na zbiórkę przy Basenie Miejskim  
w Tarnowie dotarło naprawdę dużo rodzin. 

Trasę oraz program zawodów opracowano wg regula-
minu Pucharu MTB.  Ze względu na wiek rodzin i licz-
ną obecność dzieci organizatorzy przygotowali trzy 
trasy: Mini (15 km), Midi (36 km) i Maxi (48 km).
Na trasę Mini wyruszyły rodziny z najmłodszymi 
pociechami sprzed Basenu Miejskiego, Al. Tarnow-
skich, ul. Lotniczą, Jara przez Skrzyszów, Las Kruk  
i z powrotem.
Trasą Midi wyruszyły rodziny ze starszymi dziećmi 
sprzed Basenu Miejskiego,  Al. Tarnowskich, ul. Lotni-
czą, ul. Jara, przez Skrzyszów, Olszynę, Granicę, Zala-
sową, Szynwałd, Skrzyszów i z powrotem do Tarnowa. 
Na najdłuższą trasę rajdu wyruszyły rodziny z dzieć-
mi, które samodzielnie bardzo dobrze jeżdżą na rowe-
rze, spod Basenu Miejskiego,  Al. Tarnowskich, ul. Lot-
niczą, ul. Jara, Skrzyszów, Olszynę, Granicę,  Zalasową, 
Tuchów, Karwodrzę, Trzemesną, Łękawicę, Skrzyszów  
i z powrotem do Tarnowa.
Ilość uczestników, satysfakcja z pokonanych tras przez 
rodziny, a także bardzo dobra organizacja imprezy, 
która nie pozostała bez wpływu na zacieśnienie wię-
zi między kilkoma pokoleniami uczestników rajdu, do-
brze rokują na organizację dalszych edycji Rajdu Ro-
dzinnego.

Skrzyszów na trasie 
zawodów rowerowych 

klasy MTB
Zawody rowerowe Dare2b MTB Maraton w ramach pro-
gramu „Rusz się” promującego zdrowy i aktywny tryb 
życia odbyły się w lipcu, na granicy Płaskowyżu Tarnow-
skiego i Pogórza Ciężkowickiego. Cykliści przemierzali 
urokliwe zakątki Pasma Brzanki. 

Organizatorzy  przygotowali trzy trasy.
Najkrótszy dystans Quarter obejmował 32,5 km i zo-
stał przygotowany dla początkujących miłośników jaz-
dy rowerowej. Trasa obejmowała Skrzyszów, Karwodrzę  
i Trzemesną. Uczestnicy zasmakowali urozmaiconej 
jazdy w terenie przemierzając każdy możliwy typ pod-
łoża: asfaltowe, szutrowe i ścieżki leśne.
Druga trasa HAIF o długości blisko 63 km, z prawdzi-
wymi górskimi odcinkami, została wytyczona dla miło-
śników dwóch kółek, którzy nieprzerwanie ćwiczą ko-
larstwo od kilku lat. Trasa obejmowała Pogórze Cięż-
kowickie z atrakcyjną krajobrazowo panoramą doliny 
Białej i Szwedki, a także wzniesienia Brzanki (536 m 
n.p.m), Ostrego Kamienia (527 m n.p.m) i Liweckiej Góry  
(480 m n.p.m).
Najtrudniejszą trasę wyścigu organizatorzy przygoto-
wali dla wyczynowców, dla których kolarstwo stanowi 
prawdziwą pasję. Trasa o nazwie FULL to ok. 87 km dłu-
gości i ok. 1700 metrów podjazdów. Pokonanie każde-
go kilometra i metra w górę na tym dystansie to praw-
dziwe wyzwanie. Dodatkowo trasa wymaga pokonania 
najwyżej położonych fragmentów trasy pomiędzy Bu-
rzynem a Zalasową, Brzanki, Ostrego Kamienia i Liwec-
kiej Góry.
W zawodach wystartowało prawie 200 cyklistów, którzy 
reprezentowali niemal całą Polskę. Pozytywnie wypo-
wiadali się o trasach, na których przyszło im się zmagać 
oraz walorach krajobrazowych naszego regionu.



Ludzie
Sukces Bartosza Kapustki z Pogórskiej Woli

To był golllll
Kiedy Pogórską Wolę obiegła informacja, że Bartosz Kapustka 
został powołany do kadry narodowej w piłce nożnej, w całej wsi 
o niczym innym się nie rozmawiało. Radość ogarnęła nie tylko 
młodych kibiców. 
Wszyscy oglądali najpierw mecz z Niemcami, wypatrując upo-
rczywie Bartosza. Niestety, na tym spotkaniu go nie zobaczyli-
śmy. W czasie rozgrywek z Gibraltarem również wszyscy z wiel-
kimi emocjami wyczekiwali na jego pojawienie się na boisku. 

Wiadome było, że jest na ławce rezerwowych. Kiedy w drugiej 
połowie meczu w 62 minucie gry z boiska zszedł Błaszczykow-
ski, tak naprawdę mało kto przypuszczał, że pierwszym z rezer-
wowych, wchodzących na murawę, będzie Bartosz, nasz Bar-
tosz. 11 minut później strzelił gola. To był golll!
Następnego dnia jego imię i nazwisko było na ustach wszyst-
kich mieszkańców nie tylko naszej miejscowości, ale z pewno-
ścią całej gminy. W szkole rano odbył się apel. Okrzykiem radości 
i gromkimi brawami uczniowie wyrazili radość i dumę z piłkar-
skiego występu Bartosza. Wielu uczniów wspominało, z czyim 
bratem lub siostrą chodził do klasy. Wszyscy młodzi sportowcy 
zapragnęli teraz grać w koszulce z numerem 10. 
Tego dnia każdy uczeń, który miał szczęście mieć 
taki numer w dzienniku lekcyjnym, był oczywi-
ście zwolniony z pytania.

Bartosz KAPUSTKA CV
Bartosz Kapustka rozpoczął naukę w Szko-
le Podstawowej w Pogórskiej Woli w 2003 roku. 
Jego wychowawczyni w klasach I-III Elżbieta 
Gawron, wspomina go jako bardzo ambitnego  
i pracowitego ucznia. W dokumentach szkolnych 
przy jego zachowaniu z tych najmłodszych lat są 
adnotacje: „uczynny, życzliwy, koleżeński”, „wy-
różnia się wysoką kulturą osobistą”. 
Od początku jego nauki w szkole pojawiały się 
też w dokumentach  informacje o bardzo wyso-
kim poziomie sprawności fizycznej. W arkuszach 
ocen nie ma on innych stopni, jak dobry, bar-
dzo dobry i celujący, mimo że mając około 10 lat 
rozpoczął regularne treningi w Tarnowie, co po-
chłaniało bardzo dużo czasu. Również jego wy-
chowawczyni w klasach IV-VI Urszula Zydroń, 

wspomina go jako bardzo pracowitego i ambitnego chłopca. 
Wszyscy nauczyciele podkreślają jego wysoką kulturę osobistą,  
a nauczyciel wychowania fizycznego, Rajmund Kapustka, wiel-
ką sprawność fizyczną i determinację w osiąganiu wyznaczone-
go celu. Z wychowania fizycznego Bartosz miał oczywiście wy-
łącznie oceny celujące.
Szkołę Podstawową w Pogórskiej Woli ukończył w 2009 r. 
Uczniowie od początku śledzili jego sportową karierę w Tarno-

vii, a następnie w Cracovii. Był to okres, kiedy 
przy obiektach szkoły został oddany do użytku 
kompleks sportowy „Orlik”, a prawie w tym sa-
mym czasie Tarnovia została mistrzem Mało-
polski juniorów młodszych, zaś on najlepszym 
piłkarzem turnieju. Wielu młodych chłopców 
chciało grać jak Bartosz.
„Orlik” od początku był zapełniony mniej lub 
bardziej zaawansowanymi w grze sportowca-
mi. Ale teraz uczniowie ćwiczą z jeszcze więk-
szą pasją. Każdy z nich chciałby tak, jak Bar-
tosz, grać u boku Lewandowskiego, Błaszczy-
kowskiego albo chociażby spotkać się z nimi 
na żywo. Wszyscy są z niego bardzo, bardzo 
dumni. Cieszą się, że Bartoszowi się udało  
i szczerze mu kibicują. Pan Rajmund Kapustka 
od dawna na bieżąco prowadzi gazetkę  z jego 
sportowymi sukcesami.
Bartosz pokazał nam wszystkim, że trzeba 

mieć marzenia i za nimi podążać, a wówczas się 
spełniają. Musi się tylko być wytrwałym i nie poddawać się trud-
nościom. Trzeba w siebie uwierzyć. Patrząc na Bartosza widać, 
że talent, który otrzymał, nie został zmarnowany, ale dzięki wy-
trwałej pracy, dyscyplinie i wsparciu najbliższych wielokrotnie 
pomnożony. Gratulujemy również jego rodzinie, wiemy że bar-
dzo przeżywają każdy jego występ.
Wierzymy, że ten skromny, utalentowany młodzieniec zajdzie 
daleko i że ten olbrzymi sukces nie zmieni jego osobowości.  
Tak trzymać!

Regina Kiwior, dyrektor ZSPiG w Pogórskiej Woli 



Gaz System
Artur Kopeć

Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak SP. z o. o.
Firma Instalatorstwo sanitarne, grzewcze i gazowe 

Krzysztof Kluza
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „RENIMAR” 

MAREK KOLAWA
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tomasz Madeja TOMAX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Krzysztof Mącior Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT”

Firma Transportowo-Handlowa Kazimierz Świdziński
Bank Spółdzielczy Rzemiosła

Mal-Zbyt Marcin Szczęch
ROAD SYSTEMS JACEK NIEDOJADŁO

Tarnowskie Wodociągi
AEGM Stacja Kontroli pojazdów w Skrzyszowie 

koło widuktu Adam Flaga
Zakład Stolarski Dominik Garlicki

Jan Świątek
GREINPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA „MEGI” DAR-
IUSZ SZYMCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA 
PAWEŁ STUDZIŃSKI NOTARIUSZ

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY DZIURAWIEC ELŻBIETA
Firma Handlowo-Usługowa OGRÓD Piotr Handzel i Witold Sysło

Auto Komis Modelscy Pogórska Wola
Firma Drew Met Jadwiga i Stanisław Chwistek
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „W.MAREK” 

MAREK WIESŁAW
Józef Firmuga „MATEO” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO „TAURUS”
F.H.U. „EMIR” M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ

FUHP INSTALATOR Stanisław Mucha
Grzegorz Krupa
Ryszard Czarnik

TITUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ELŻBIETA ONIK
SUBIEKT FHU Paweł Mróz Skrzyszów

Huta szkła Ładna Janusz Fistek
Firma A3 Leśniak Olszówka Ładna 43A

Ferma Drobiu Barbara Podstawska
Mechanika Pojazdów Janusz Kozioł
BIURO GEODEZJI MICHAŁ MUCHA

TOMASZ NAZIMEK „PERFEKT”
Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz

Przewóz Towarowo – Pasażerski „TRANSPORT” Leszek Borgula
”MEGA – TRANS ” TRANSPORT I SPEDYCJA 

ANTONI I JAKUB BORUCH
Perfect Kominki Tomasz Nazimek

Stanisław Kamysz
TOP-GUM Roman Buczek

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Krzysztof Głuszak
Rafał Iwan

Jan Starostka
„DREWBAL” ROBERT OBAL

F.U.H. „INSPLAST 2″ ŁABĘDŹ GRAŻYNA
Izba Rolnicza w Tarnowie

Auto-Komis Kukla Tomasz Ładna
Mechanika samochodowa Julian i Paweł Kloch Ładna

Sponsorzy 
Dożynek 2015

Święto plonów w życiu naszej gminny zawsze jest piękną 
i niepowtarzalną uroczystością. To hołd dla rolników i ich 
ciężkiej pracy, ale też wielkie przeżycie dla wszystkich 
przygotowujących wieńce oraz  każdy szczegół tego wiel-
kiego przedsięwzięcia. 
Gminne dożynki to okazja do zaprezentowania dorobku 
lokalnych społeczności i wspaniały przykład dbania o kul-
turalny dorobek naszych przodków. W obecnych czasach 
nabiera wyjątkowego znaczenia. 
Gminne dożynki to wielkie przedsięwzięcie organiza-
cyjne. To praca wielu ludzi i instytucji. Jego rozmach, at-
rakcje i bogaty program nie byłby możliwy bez licznego 
zaangażowania sponsorów. To dzięki nim przygotowaliśmy 
interesujący program. Z całego serca chcielibyśmy za to 
podziękować. Dla nas było wielkim zaszczytem i dumą 
z Państwem współpracować. Liczymy, że ta współpraca 
będzie kontynuowana. Niech Boże Błogosławieństwo do-
daje Państwu sił i zdrowia w każdym dniu Państwa trudnej 
i odpowiedzialnej pracy. 


