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Przewodniczący Rady Gminy                       Wójt Gminy Skrzyszów

         Czesław Boruch                                         Marcin Kiwior

Niech Radosne Alleluja przeniknie  naszą Ojczyznę
i duchowo wzbogaci  każdego z nas,

a budząca się do życia  przyroda 
potęguje radość z przeżywania Paschy.

Życzymy, aby zbliżające się Święta Zmartwychwstania                            
Jezusa Chrystusa przyniosły pokój, 

nadzieję, życzliwość i otwartość serc na wzajemne potrzeby.



Światłowód to bardzo nowoczesne rozwiązanie. Oznacza o wie-
le wyższą jakość usług oraz niezawodność i stabilność pracy ca-
łej sieci. Wielokrotnie szybsze i stabilniejsze łącze przekłada się 
na komfortowe korzystanie z szerokiej gamy usług telekomuni-
kacyjnych w znacznie niższych cenach. Zapaleni gracze docenią 
także niskie opóźnienia transmisji do serwerów. 

Warto zaznaczyć, że sieć światłowodowa ma i inne zalety. – Sieć 
światłowodowa w technologii, którą wybraliśmy, jest prak-
tycznie niewrażliwa na warunki atmosferyczne. Dla przykła-
du, każda większa burza powoduje olbrzymie zniszczenia 
w przypadku napowietrznych miedzianych sieci kablowych. 
W rejonach, gdzie pracuje już GPON mamy spokój z takimi 
przypadkami. Jeżeli już interweniujemy, to w przypadku ze-
rwania kabli przez konar drzewa, lecz zdarza się to niezwy-
kle rzadko – twierdzi Piotr Kumor. 

Gmina Skrzyszów przystąpiła do porozumienia gospodarczego, 
które zakłada opracowanie wspólnej oferty dla inwestorów oraz 
szeroką współpracę przy innych przedsięwzięciach. Umowę pod-
pisali włodarze gmin wchodzących w skład aglomeracji tarnow-
skiej: Miasta Tarnowa, Skrzyszowa, Lisiej Góry, Wojnicza, Wierz-
chosławic, Radłowa, Ryglic oraz Żabna.

Porozumienie popisano w Urzędzie Miasta Tarnowa. – Najważ-
niejsza rzecz dotyczy wspólnej i kompleksowej oferty dla 
przedsiębiorców, współdziałania w tym obszarze w różnych 
zakresach, w tym oczywiście w poszukiwaniu inwestorów. Bę-
dziemy im oferować przygotowane miejsca do rozpoczęcia 
działalności – wyjaśnia Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów. 
– Jeżeli jedna z gmin nie będzie nimi dysponować, wówczas 
proponowana będzie lokalizacja na terenie innej. W ten spo-
sób chcemy na terenie aglomeracji tarnowskiej zatrzymywać 
potencjalnych inwestorów, tak, by nie przenosili się w inne 
miejsca. Rozwiązanie, które teraz będziemy stosować jest no-
wością i wynika z analiz oraz potrzeb. Wszyscy wierzymy, że 
może okazać się skuteczne. 
W porozumieniu mowa też o promocji gospodarczej, współpracy 
przy realizacji różnych projektów edukacyjnych oraz w pozyski-
waniu środków europejskich. Te ostatnie mają być przeznaczane 
na dalszy rozwój przedsiębiorczości.   
W ramach porozumienia przygotowana została wynosząca blisko 
300 hektarów baza terenów pod przyszłe inwestycje. 

Dla gminy Skrzyszów współpraca w ramach aglomeracji tarnow-
skiej jest kolejnym etapem promocji gospodarczej. Przypomnij-
my, że samorząd podjął już wiele działań proinwestycyjnych oraz 
stymulujących rozwój przedsiębiorczości. Od dłuższego czasu 
Urząd Gminy posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego oraz System Informacji Przestrzennej. Ta druga apli-
kacja jest szczególnie przydatna, umożliwia bowiem m.in. spraw-
dzanie przeznaczenia dowolnej działki. 
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GOSPODARKA

Wspólne działanie szansą rozwoju

Z nowoczesnego światłowodu mogą korzystać użytkownicy Internetu w Ładnej. Dzięki niemu mają nowe, ale też i lepsze możliwości 
użytkowania sieci. 

Inwestycję przeprowadziła firma Info-Net z Tarnowa. – Przygotowania do niej trwały blisko dwa lata. 
W pierwszym etapie sieć światłowodowa powstała w okolicy szkoły, remizy OSP i dalej w stronę salonu Renault. Obecnie 
firma znacznie zwiększyła pokrycie terenu siecią światłowodową, przewidując że do końca roku dostęp w tej technologii po-
winno mieć co najmniej dziewięćdziesiąt procent gospodarstw w Ładnej. Stworzoną sieć można porównać do drzewa, przy 
czym czasem jedna mała gałązka potrafi przejąć rolę głównego konaru. Przy tworzeniu sieci wykorzystaliśmy nowoczesną 
technologię optyczną. To oznacza, że praktycznie każdy abonent już w budynku jest przyłączony kablem światłowodowym 
do Internetu. Wspomniana technologia GPON należy obecnie do najnowocześniejszych. Nie wymaga żadnych aktywnych 
urządzeń pośrednich, co pozwala na maksymalny poziom niezawodności – wyjaśnia Piotr Kumor z firmy Info-Net.
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Rok 2015 w gminie Skrzyszów to kolejne inwestycje. Na te 
cele ma być przekazanych 7 milionów złotych. Z tego, ponad 
cztery miliony mają kosztować remonty dróg, budowa no-
wych chodników i ścieżek rowerowych. Ma to służyć poprawie 
bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców.  Prace wyko-
nywane będą w każdym sołectwie.  
W Skrzyszowie zaplanowano budowę kolejnego etapu 
chodnika. Chodzi o odcinek w kierunku Łękawicy. Wyre-
montowany zostanie też budynek Szkoły Podstawowej nr 1. 
W tej miejscowości zmieni się wnętrze remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wyremontowany zostanie w niej garaż  
i sanitariaty. 
W Szynwałdzie przybędzie kolejny odcinek ścieżki rowerowej 
i chodnika, co sprzyjać będzie aktywnemu wypoczynkowi. 
W Pogórskiej Woli mieszkańcy doczekają się pierwszego eta-
pu remontu ważnej dla nich drogi gminnej „Pogórz”. Prace 
kosztują prawie dwa miliony złotych. W połowie zostały sfi-
nansowane przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych. W tej miejscowości wokół budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum powstanie ogrodzenie. 
Inwestycyjne plany dotyczą też Ładnej. Tam wybudowany zo-
stanie odcinek chodnika. Będzie nim można dojść od drogi E4 
do Huty Szkła. W planach jest też opracowanie projektu na 
drugą część zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Poprawie bezpieczeństwa ma służyć kolejna inwestycja.  
W Łękawicy kontynuowana będzie budowa chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej w kierunku Łękawki. Powstanie tam odci-
nek o długości prawie 300 metrów.
Podobnie jak w latach poprzednich, na kolejnych odcinkach 
dróg gminnych zostaną położone nawierzchnie asfalto-
we. Gmina otrzymała już pierwszą transzę dofinansowania  
z funduszu powodziowego, który pozwoli na remont od-
cinków dróg o łącznej długości ponad 2 km w Szynwałdzie: 
„Krzywa droga” i „Zagumnie” oraz odcinka drogi w Skrzyszo-
wie – droga „Bieniówki. Łącznie pozyskano dofinansowanie  
w kwocie 300 tys. zł. 
Ważną pozycję w wydatkach zajmuje wodociągowanie i kana-
lizacja. 860 tysięcy złotych wyniesie rozbudowa wodociągów  
i kanalizacji w Pogórskiej Woli, Szynwałdzie oraz Ładnej. 
Warto dodać, że oprócz wspomnianych inwestycji kontynu-
owane będą już trwające. Mowa m.in. o kończącej się budo-
wie sali gimnastycznej w Łękawicy, czy ogromnym zadaniu 
inwestycyjnym z zakresu wodociągowania i kanalizacji pro-
wadzonym przy udziale środków europejskich w Ładnej. Co 
ważne praktycznie każda z prac, w większym lub mniejszym 
stopniu jest finansowana ze środków zewnętrznych. 
W budżecie przewidziano również kupno koparki obrotowej  
i samochodu ciężarowego.

INWESTYCJE
Budżet pod znakiem inwestycji

Lokalny biznes pomoże 
w rozwoju gminy
Samorząd w ramach szerokiej współpracy z przedsiębior-
cami powołał Radę Przedsiębiorców. To organ, który ma 
wspierać lokalny samorząd w rozwoju gospodarczym. 
W skład Rady Przedsiębiorców wchodzi siedem osób,  
a każde sołectwo ma w niej swoją reprezentację. Z myślą 
o przedsiębiorcach stworzono też na oficjalnej stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Skrzyszów specjalną zakładkę, 
która ma ułatwiać wymianę poglądów i doświadczeń. 
Spotkania z przedstawicielami biznesu mają odbywać się 
cyklicznie.
W planach lokalnych władz jest też utworzenie Skrzyszow-
skiej Strefy Gospodarczej. To miejsce, w którym miałaby 
być prowadzona działalność biurowa i doradcza. 

Sala gimnastyczna na finiszu
Dobiega końca III i zarazem ostatni etap budowy sali gim-
nastycznej w Łękawicy. Prace ziemne zostały już ukończo-
ne. Obecnie połączono stary budynek z nowym. Wkrótce 
rozpoczną się prace wewnątrz budynku.
Zamknięcie nowego budynku stolarką okienną i drzwiową 
oznacza, że wkrótce pracownicy przejdą do robót wykończe-
niowych. – Radość nas wszystkich jest ogromna. Ucznio-
wie marzą o pięknej sali gimnastycznej. – mówi dyrekcja 
szkoły. Ostateczne zakończenie prac przewidziane jest na 
początek września.
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Akcja „Bezpieczny senior” skierowana jest do ludzi starszych i ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa. Realizowana jest we współpracy 
z klubami seniorów i Uniwersytetami Trzeciego Wieku. W akcji po-
mógł również Urząd Gminy w Skrzyszowie, który zakupił elemen-
ty odblaskowe. – Warto dodać, że dla naszej gminy sprawy 
bezpieczeństwa są bardzo ważne. W tym celu prowadzimy 
szereg inicjatyw. Jedną z nich jest konkurs „Odblaskowa 
Gmina”, w którym nasz urząd zajął trzecie miejsce. Nieba-
wem kolejna akcja rozdawania odblasków – mówi Marcin 
Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.

Przegląd faktów

W Pogórskiej Woli przeprowadzono akcję „Bez-
pieczny senior”. Jej elementem było wręczenie 
seniorom 250 odblasków oraz ulotek dotyczą-
cych bezpieczeństwa. 

Inicjatywę zrealizował Wydział Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Pomogli 
w niej również księża z parafii pw. Św. Józefa 
Oblubieńca NMP. To właśnie oni podczas nabo-
żeństw odczytywali informację o konieczności 
noszenia odblasków. Przypomnijmy, że zgodnie 
z przepisami należy je nosić od zmierzchu do 
świtu poza terenem zabudowanym. 

Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek w Skrzyszowie wy-
posażone zostało w instalację 
fotowoltaiczną.
Składa się ona z dwunastu 
modułów fotowoltaicznych  
o mocy 2,84 kWp. Pozwala na 
uzyskiwanie energii z pro-
mieni słonecznych nie tylko 
podczas ładnej pogody, ale 
też dni pochmurnych. Oprócz 
tego umożliwia korzystanie  
z prądu, na wypadek awarii.
Inwestycja kosztowała ponad 
21 tysięcy złotych. Ponad 17 
tysięcy złotych  to środki ze-
wnętrzne z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 

Słoneczna energia
w centrum kultury

Spotkania z królową nauk
 
Szóstoklasiści i uczniowie trzecich klas gimna-
zjum z gminy Skrzyszów uczęszczają na dodat-
kowe lekcje z matematyki. Dzięki temu, ma im 
być łatwiej z królową nauk. Lekcje zorganizo-
wano z myślą o jak najlepszym przygotowaniu 
uczniów do czekających ich sprawdzianów i te-
stów. Uruchomienie zajęć jest inicjatywą władz 
gminy. Cel, to poprawianie średniej wyników  
z końcowych egzaminów z matematyki.

Nie zapomnij o odblaskach!



„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Adopcja Serca
Właśnie mija rok od momentu, kiedy społeczność ZSP1iG w Skrzyszowie 
przystąpiła do Adopcji Serca, zobowiązując się do opieki nad Nestorem, 
chłopcem z Kengang w Kamerunie. Nestor otrzymuje wsparcie finansowe 
na naukę, pomoc lekarską oraz dożywianie. 
Długo i z niecierpliwością czekano na pierwsze informacje na temat pod-
opiecznego. Wreszcie przed Świętami Bożego Narodzenia Nestor napisał 
list, który wszystkim sprawił ogromną radość. Jego teść przetłumaczyła 
siostra z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek.
Pomoc Nestorowi to nie jedyne przejawy realizacji wezwania Patrona 
Szkoły o pomoc dla potrzebujących. W ostatnim czasie uczniowie uczest-
niczyli też w wielu akcjach charytatywnych, dość wspomnieć: „Szlachet-
ną Paczkę”, „Podaruj Dzieciom Gwiazdkę”, Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
„dzień ciasteczkowy” z przeznaczeniem zebranych funduszy na paczki dla 
najbardziej potrzebujących oraz zbiórkę WOŚP. 
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Przegląd faktów

Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie 
była miejscem „Inscenizacji tradycyj-
nych obrzędów weselnych w daw-
nym stylu”. Podczas niej zaprezento-
wano tańce, muzykę folklorystyczną  
i staropolski obrzęd weselny. Impre-
zę zorganizowało Koło Gospodyń 
Wielskich oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna z Ładnej. 

Jak to dawniej było…
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Serce pana Dariusza
Córka cierpiącej na nowotwór mieszkanki Skrzyszowa uczęszcza na 
bezpłatny kurs prawa jazdy. Ten gest serca okazał Dariusz Zych, prezes 
Ośrodka Szkolenia Kierowców Allba z Tarnowa.
Z inicjatywą pomocy wyszło Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów. 
W ten sposób pomogli rodzinie, która ze swoją mocno wyczerpaną po-
przez chorobę mamą, musi często odwiedzać lekarzy. Dzięki gestowi 
prezesa OSK Allba ma być im łatwiej pokonywać problemy i przeszkody, 
związane z organizacją transportu. Ma temu służyć zdobycie prawa jazdy 
przez córkę chorej matki. Kurs już rozpoczęła i idzie jej bardzo dobrze. 
Oby tak też poszło jej na egzaminie. 
Zarząd stowarzyszenia składa wielkie podziękowania panu Dariuszowi 
Zychowi. 

Konferencja miodem 
płynąca
O roli i hodowli pszczół debatowano podczas 
konferencji, która odbyła się w Bibliotece Pu-
blicznej w Szynwałdzie. 
Zgromadzeni pszczelarze mieli okazję wy-
słuchać wykładu „Zgnilec amerykański i inne 
choroby pszczół” wygłoszonego przez dr Ma-
cieja Pawulskiego. O zdrowotnych walorach 
miodu i roli pszczół mówił z kolei Albert Ra-
dwan. 
Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany 
doświadczeń, zakupienia fachowej literatury 
oraz miodu i innych produktów pszczelich. 
Konferencję zorganizowało Koło Pszczelarzy 
w Szynwałdzie i Pogórski Związek Pszczelarzy 
w Tarnowie.

Kalejdoskop zdarzeń
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Kalejdoskop zdarzeń

Żyj smacznie i zdrowo
27 stycznia uczniowie klasy II B gimnazjum  
w ZSP1iG w Szynwałdzie zaprezentowali efekty re-
alizacji V edycji programu „Żyj smacznie i zdrowo”. 
Pod kierunkiem wychowawcy, Beaty Lisak, przygo-
towali prezentację swojej pracy i przedstawili ro-
dzicom podczas zebrania podsumowującego I se-
mestr. Gimnazjaliści podzielili się zdobytą wiedzą 
prezentując filmy i wygłaszając wykłady. 
Ważnym punktem programu była degustacja przy-
gotowanych potraw. Gimnazjaliści poczęstowali 
zaproszonych gości smacznymi i zdrowymi dania-
mi, którym nadali własne nazwy. Serwowano m.in.: 
ryżową wyspę, kolorową pułapkę, bruschettę z se-
rem mozarella i truskawkową mambę.
Finał projektu „ Żyj smacznie i zdrowo” zrealizowa-
ny w takiej formie, spotkał się z wielkim aplauzem 
nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów. Wszy-
scy podkreślali jego  wysoką wartość edukacyjną, 
profilaktyczną w zakresie promocji zdrowego od-
żywiania się, wychowawczą i kulinarną. Tak zdoby-
ta wiedza dotycząca zdrowego stylu życia bez wąt-
pienia dla wielu osób stanie się źródłem inspiracji 
kulinarnych.
Warto przypomnieć, że zgodnie z rozporządze-
niem MEN obowiązkiem każdego ucznia gimna-
zjum jest uczestniczenie w zespołowym uczniow-
skim projekcie edukacyjnym. Klasa II b Gimnazjum 
w Szynwałdzie ten obligatoryjny obowiązek już 
zrealizowała! 

Strażacy z absolutoriami 
Podsumowanie działalności i plany na przyszłość – 
to najważniejsze tematy, które poruszono podczas 
zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Po-
żarnych Gminy Skrzyszów. 

Spotkania odbyły się w każdym sołectwie. Przed-
stawiano podczas nich sprawozdania z ostatnich 
miesięcy działalności. Omawiano sprawy finanso-
we, mówiono o planach na przyszłość. Podczas ze-
brań udzielono też absolutorium zarządom OSP. 
W spotkaniach uczestniczyły całe pokolenia stra-
żaków oraz zaproszeni goście. Byli nimi: ksiądz 
Grzegorz Sroka, kapelan gminny strażaków; przed-
stawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie, starszy kapitan Joanna Cho-
rabik, brygadier Krzysztof Moskal, starszy brygadier 
Piotr Szpunar; prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Skrzyszowie druh Stanisław Żywiec; Komendant 
Gminny OSP druh Józef Mazur; przewodniczący 
Rady Gminy, Czesław Boruch; wójt gminy Marcin 
Kiwior, radni oraz dyrektorzy szkół.
W Szynwałdzie gościli strażacy ze słowackiej miej-
scowości Hniezdne koło Starej Lubowni, z OSP 
Barcice, a także przedstawiciel Sił Zbrojnych RP 
podporucznik Anna Kaczmarczyk oraz przedsta-
wiciel Zakładu Karnego w Tarnowie podporucznik 
Tadeusz Kapustka.



To był szczególny gość. Partyzant Batalionu „Barbara” 16. 
Pułku Piechoty Armii Krajowej, Kawaler Orderu Virtuti Mi-
litari i Wielki Przyjaciel szkoły, pułkownik Jerzy Pertkiewicz 
po raz kolejny odwiedził Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Pogórskiej Woli.
Szacowny Gość przybył w  towarzystwie swego syna Zyg-
munta Pertkiewicza, by spotkać się z członkami Klubu Hi-
storycznego im. Armii Krajowej. W niezwykle barwny i emo-
cjonalny sposób przedstawiał historię walk o wolną Polskę 
oraz snuł opowieść o codziennym życiu partyzantów, peł-
nym trudów, wyrzeczeń, a także troski o współtowarzyszy. 
Podkreślał, jak ważny jest patriotyzm i człowieczeństwo 
w każdych, nawet najtrudniejszych czasach.

Ponieważ 25 lutego p. Pułkownik obchodził 95. urodziny, 
społeczność szkolna złożyła Dostojnemu Jubilatowi naj-
serdeczniejsze życzenia. Najpierw głos zabrała p. dyrektor 
Regina Kiwior, która oprócz życzeń przekazała p. Pertkie-
wiczowi tort urodzinowy oraz bukiet kwiatów. Następnie 
życzenia w imieniu wójta gminy Skrzyszów złożyła p. se-
kretarz Cecylia Andrusiewicz, a ogromne serce będące wy-
razem wdzięczności od rodziców uczniów szkoły wręczyła 
przewodnicząca Rady Rodziców, Dorota Bugajska. Wszyscy 
zebrani zaśpiewali Sto lat, a uczennice gimnazjum zagrały 
na skrzypach i flecie specjalnie dla naszego Gościa płynącą 
z serca melodię, która poruszyła obecnych na  spotkaniu. 
Wzruszenia nie krył także p. Pułkownik.
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Niezwykła lekcja patriotyzmu

To niesamowite, że prawdziwy bohater, żarliwy 
patriota, a przede wszystkim skromny człowiek  
o wielkim sercu, od którego emanuje dobro, jest 
naszym Przyjacielem. To spotkanie było kolejną 
piękną lekcją miłości do ojczyzny i drugiego czło-
wieka.
Za wiedzę, mądrość życiową, niegasnącą radość 
oraz wskazywanie właściwych dróg, z  głębi serca 
dziękujemy! Jeszcze raz: dwieście lat Panie Pułkow-
niku!

Społeczność Szkoły

Tańcujże i śpiewaj….
Dobiega końca realizacja kolejnego projektu na tere-

nie gminy Skrzyszów. To organizacja warsztatów dla 

dzieci i młodzieży „Tańcujże i śpiewaj – ludowe zaba-

wy i tańce ze śpiewem”.  

Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach pro-

jektu dzieci i młodzież skorzystały z  nieodpłatnych 

warsztatów muzycznych: gry na skrzypcach, keyboar-

dzie, akordeonie oraz z  warsztatów tańca ludowego. 

Celem projektu było po pierwsze podniesienie umie-

jętności muzycznych i tanecznych oraz przekazanie 

wiedzy na temat muzyki i zabaw ludowych, po drugie 

wzbudzenie zainteresowania tymi tematami, po trze-

cie podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 

na obszarze objętym LSR.

Czy wiesz, że...
Szkoła w Pogórskiej Woli znalazła się w nielicznej gru-
pie najlepszych szkół Małopolski, tzw. „Szkół Dobrych 
Praktyk”. 
Po przeprowadzonej w ubiegłym roku ewaluacji ze-
wnętrznej, w wyniku której placówka uzyskała wysoki 
wynik, wizytatorzy zwrócili szczególną uwagę i wyróż-
nili prowadzoną w szkole działalność patriotyczną.  
W związku z tym, podczas spotkania dyrektorów po-
wiatu tarnowskiego w Małopolskim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Tarnowie, w lutym bieżącego 
roku, dyrektor szkoły mgr Regina Kiwior została po-
proszona o przedstawienie sposobów, metod i efektów 
pracy w obszarze edukacji patriotycznej, co pozwoli 
upowszechniać sprawdzone i najwyżej ocenione zada-
nia także w innych szkołach. – Jesteśmy szczęśliwi, że 
nasza praca została doceniona i że w godny sposób 
reprezentujemy nie tylko naszą szkołę, ale także na-
szą gminę – powiedziała dyrektor Kiwior. 



Niezwykłe spotkanie
Niezwykły prezent „mikołajkowy” otrzymali ucznio-
wie Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 
w Skrzyszowie. W progach szkoły pojawił się ks. Ma-
teusz Dziedzic – misjonarz, który przeżył porwanie 
przez rebeliantów w Republice Środkowej Afryki. 
Podczas spotkania w hali sportowej, ks. Mateusz po-
dzielił się z uczniami i nauczycielami nie tylko swoimi 
przeżyciami, ale też ogromną wiarą i wewnętrzną siłą, 
które pozwoliły mu przetrwać trudne chwile.
Wszyscy z ogromną uwagą słuchali tego, co ksiądz 
miał do opowiedzenia. Uczestnicy spotkania uświa-
domili sobie też, że spotkało ich wielkie wyróżnie-
nie i zaszczyt. Mogli bowiem pracować kiedyś z ks. 
Mateuszem, który zawsze wnosił wiele dobra, ciepła  
i optymizmu do społeczności szkolnej. 
Na koniec, księdzu Mateuszowi wychowawcy i ucznio-
wie wyrazili wdzięczność oraz życzyli mu z całego ser-
ca, aby cieszył się zdrowiem, opieką Matki Najświęt-
szej i aby Bóg nadal prowadził go drogą, którą wybrał  
i obdarzał  wszelkimi potrzebnymi łaskami.
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Animatorzy na Orlikach
Orlik to dobre miejsce do spędzania czasu dla 
osób w każdym wieku i stopniu sprawności. Nie 
trzeba być sportowcem, by dobrze się tu bawić. 
Od 1 marca po zimowej przerwie wznowiły swo-
ją działalność Orliki w Skrzyszowie, Szynwałdzie 
i Pogórskiej Woli. W  godzinach otwarcia Orlika 
zawsze jest na nich obecny Animator, który pro-
wadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe, m.in. z piłki 
nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki.
Środki finansowe na wynagrodzenie zostały po-
zyskane za pośrednictwem Fundacji Rozwoju 
Kultury Fizycznej z  Ministerstwa Sportu i Tury-
styki z programu Animator - Moje Boisko Orlik 
2012. Część kosztów zatrudnienia animatorów 
pokrywa też Gmina Skrzyszów. Wstęp i korzysta-
nie z boisk Orlik jest całkowicie bezpłatny. 

Liga Orlikowa
10 kwietniu rozpoczną się rozgrywki Amatorskiej Ligi Orlikowej w piłce nożnej. Skierowane są do drużyn, które składają 
się z co najmniej 6 osób, a zawodnicy mają powyżej 18 lat. Patronat nad rozgrywkami sprawuje Wójt Gminy Skrzyszów. 
Mecze rozgrywane w piątkowe wieczory odbywać się będą na boiskach Orlik w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli i Szynwał-
dzie. Liga ma charakter otwarty, każda drużyna może próbować swoich sił. Wyniki zmagań śledzić będzie można na bie-
żąc  na stronie www.skrzyszow.pl
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Zapraszamy do odnowionej Biblioteki 
w Pogórskiej Woli.

Biblioteka jest czynna 
w dniach: 

Wtorek  13.00 - 18.00
Czwartek  13.00 - 18.00

Sobota  10.00 - 14.00

Gminny Klub Trzeciego Wieku to ini-
cjatywa Gminy Skrzyszów pod patro-
natem wójta Marcina Kiwiora, wy-
chodząca naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska seniorów.

Podczas niedawnych spotkań opłatko-
wych odbywających się na terenie całej 
Gminy, pojawiały się głosy, iż warto by-
łoby stworzyć uczestnikom Klubu moż-
liwość spotykania się w swoim gronie, 
w warunkach klubowych, towarzy-
skich, będących przyjazną płaszczyzną 
wymiany myśli i doświadczeń.
W lutym 2015 r. zainaugurował swą 
działalność Gminny Klub Trzeciego 
Wieku. Inicjatywa jest adresowana do 
osób, które są zainteresowane spę-
dzaniem wolnego czasu twórczo i cie-
kawie, w gronie znajomych, w miłej 
atmosferze, przy kawie i herbacie.
Tematem i treścią spotkań są m.in.: 
prelekcje i wykłady na uzgodnione 
wspólnie tematy (z zakresu problemów 
codziennych, ale także z dziedziny kul-
tury i sztuki), rozmowy z zaproszonymi 

gośćmi (z terenu gminy, ale i z Tarnowa 
oraz innych miejsc w Polsce), udział w 
spektaklach teatralnych (w Tarnowie, 
ale również w Krakowie, Rzeszowie, a 
nawet w Warszawie), wycieczki, pro-
jekcje filmowe, rozwijanie twórczości 
własnej. 
Niektóre zaproponowane tematy pre-
lekcji i wykładów to: „Jestem dosko-
nałą babcią/doskonałym dziadkiem”, 
„Czynniki wpływające na podtrzymy-
wanie sił witalnych”, „Kultura i sztuka, 
jako źródło inspiracji w naszym życiu”, 
„Dobra książka to przyjaciel”, „Film jest 
odbiciem naszej egzystencji”, „Kto dziś 
czyta wiersze?”. Szczegółowe tematy 
są każdorazowo uzgadniane wspól-
nie z zainteresowanymi uczestnikami 
spotkań w Gminnym Klubie Trzeciego 
Wieku. Wiele propozycji wychodzi od 
samych uczestników.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu 
w poszczególnych sołectwach gminy: 
w Skrzyszowie, Ładnej, Pogórskiej Woli, 
Szynwałdzie i Łękawicy. Uczestnictwo 
w działaniach Klubu jest nieodpłatne. 
Osobami odpowiedzialnymi za pro-
gram, prowadzenie i koordynację dzia-
łań Klubu są: Jerzy Świtek i Zbigniew 
Guzy.
Po pierwszych spotkaniach można już 
stwierdzić, iż inicjatywa spotkała się  
z zainteresowaniem i życzliwym odze-
wem ze strony mieszkańców – czego 
najlepszym dowodem jest frekwencja. 
We wszystkich spotkaniach łącznie 
wzięły dotąd udział 82 osoby z całej 
gminy. Duże znaczenie ma życzliwość 
Zarządu Straży Pożarnych w poszcze-

gólnych miejscach, gdzie oddelegowa-
ne zostały osoby chętne do pomocy, 
które czynnie włączyły się w działal-
ność Klubu.
Myśl, która przewija się podczas spo-
tkań, pochodzi od dr Josepha Murphy-
’ego, który w jednej ze swoich publikacji 
napisał: „Starzenie się nie jest tragedią. 
To, co przez ten proces rozumiemy, jest 
w gruncie rzeczy jedynie zmianą. Każdą 
przemianę warto powitać z radością  
i wdzięcznością, każda bowiem faza ludz-
kiego życia to tylko dalszy krok naprzód 
na drodze bez końca. Człowiek rozporzą-
dza siłami, które dalece przerastają jego 
fizyczne możliwości. Posiada zmysły, któ-
re ostrością przewyższają wszystkie pięć 
zmysłów.
Czy masz 65 czy 95 lat, pamiętaj, ile mo-
żesz jeszcze dać innym. Możesz doradzać 
młodemu pokoleniu, wspierać je i prowa-
dzić. Możesz dzielić się z innymi wiedzą, 
doświadczeniem i mądrością. Możesz 
zawsze śmiało spoglądać w przyszłość 
– życie ludzkie nie ma bowiem końca. 
Doświadczysz tego, że zawsze można od-
krywać nowe uroki i cuda życia. Spróbuj 
uczyć się wciąż czegoś nowego – a zacho-
wasz młodość umysłu”.
Podczas spotkań można było usłyszeć 
opinie, że dobrze, iż Gmina zaintereso-
wała się również w takiej formie senio-
rami i ich potrzebami. 
Informacji w sprawie działalności 
Gminnego Klubu Trzeciego Wieku 
można zasięgać w Urzędzie Gminy 
Skrzyszów pod numerem telefonu 
501-137-561 lub bezpośrednio w UG 
w pokoju nr 6.

Gminny Klub Trzeciego Wieku – miejsce dla młodych duchem
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Można śmiało powiedzieć, że język angielski to „język świata”, 
którym posługuje się niemal każda wykształcona osoba z mło-
dego pokolenia. Dbając o wszechstronny rozwój uczniów zapro-
szono do ZSP Nr 1 i G w Skrzyszowie angielskich nauczycieli – pa-
nią Ginę Darlington, nauczycielkę matematyki w szkole średniej  
i pana Williama Pook, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, któ-
rzy na stałe mieszkają w północno-zachodniej części Anglii, zaś do 
Polski przybyli z krótką wizytą.
Odbyły się cztery spotkania, w których brali udział uczniowie 
klasy IA, VA, a także uzdolnieni językowo uczniowie wszystkich 
klas gimnazjalnych. Uczniowie mogli na żywo sprawdzić swoją 
znajomość języka angielskiego. Zajęcia konwersacyjne przeplata-
ne były pokazem gry na średniowiecznym instrumencie, a także 
warsztatami tanecznymi, dzięki czemu nastąpiło „przełamanie 
lodów” i uczniowie z chęcią rozmawiali o sobie, swoich zaintere-
sowaniach, rodzinie, miejscu zamieszkania. Dowiedzieli się cie-
kawych informacji z życia gości i poznali kulturę Anglii. Na koniec 
każdego spotkania uczniowie mieli możliwość zadania własnych 
pytań dotyczących nurtujących ich zagadnień.
Pani Gina, zapytana przez Kingę z klasy IIIA o opinię na temat 
młodzieży w Polsce, śmiało odpowiedziała, że nasi młodzi ludzie 
wydają się być otwarci na świat, są przyjacielscy, pomocni, weseli 
i mili. – I właśnie tacy są nasi uczniowie, którzy bardzo ciepło 
i z pozytywną energią powitali naszych Gości – potwierdzają 
nauczyciele. 

Warsztaty językowe z Anglikami

Recenzja książki

To ja, Malala
Malala to niezwykła, pakistańska dziewczyna. Ma 
zaledwie kilkanaście lat i z narażeniem życia walczy 
o prawa kobiet do edukacji. Zasłynęła przede wszyst-
kim, jako najmłodsza laureatka pokojowej Nagrody 
Nobla w 2014 roku. Książka Malali Yousafzai to nie 
tylko zwyczajna autobiografia, ale także opis jej 
trudnej walki z niesprawiedliwym systemem.

Pierwszy rozdział książki może się wydawać drastyczny. Mala-
la opisuje jak została postrzelona w autobusie przez talibów. 
Dalsza lektura mimo wszystko stwarza w wyobraźni pozytyw-
ny obraz. Poznajemy bowiem nie tylko okoliczności, w których 
doszło do zamachu na dziewczynę, ale także jej życie pełne 
szlachetnych działań. Malala daje czytelnikowi wyobrażenie  
o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo i codzienne życie. Mimo, że 
urodziła się w kraju, w którym bardziej wyczekuje się narodzin 
chłopców, rodzice od razu ją pokochali. Żyje w skromnym domu, 
pełnym miłości i wzajemnego szacunku. Codzienne życie paki-
stańskiej dziewczynki wypełnia praca i zabawa z rodzeństwem. 
W miarę upływu lat zaczyna jednak coraz bardziej dostrzegać 
społeczne nierówności. Pragnie chodzić do szkoły i zdobywać 

wiedzę, ale w jej kraju 
edukacja dziewcząt jest 
prawie niemożliwa. Jej 
ojciec, współwłaściciel 
szkoły rozumie potrzeby 

swojej córki i stara się wspierać ją w walce o prawo do edukacji.  
W Pakistańskich szkołach mogą uczyć się tylko chłopcy. Dziew-
częta natomiast mają jedynie zajmować się domem i uznaje się, 
że ich wykształcenie jest zbędne. Malala jednak jest ambitna i 
wierzy, że przez systematyczne działania może doprowadzić do 
zmiany nastawienia w społeczeństwie. Nie tylko sama chodzi 
do szkoły, ale również stara się by inne dziewczęta miały taką 
możliwość. Razem ze swoim ojcem organizuje nieoficjalną, 
żeńską edukację. Uczestniczy także w wielu społecznych ak-
cjach, mających na celu dalszą poprawę sytuacji. Walka Malali 
i jej ojca jest jednak bardzo trudna i nierówna. Wymaga niesa-
mowitej odwagi, uporu i samozaparcia. To, co wspólnie budują 
często w jednej chwili zostaje zburzone przez ich przeciwników. 
Malala przez swoje społeczne zaangażowanie do tego stopnia 
staje się rozpoznawalna, że musi szczególnie uważać na swo-
je bezpieczeństwo. Pewnego dnia autobus, w którym wraca ze 
szkoły zostaje zatrzymany. Malala doznaje postrzału w głowę, 
ale cudem udaje jej się przeżyć.  W ten sposób ze swojej wioski 
trafia do Nowego Yorku.
Książkę polecam nie tylko wielbicielom biografii. Opowieść 
pakistańskiej nastolatki porusza i stanowi piękne świadectwo 
ludzkiej walki z nierównościami.

Weronika Siemek
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Charytatywnie

Rekordowy koncert

Około 48 tysięcy złotych – tyle zysku przyniósł V Koncert Charytatywny. Zebrane środki przeka-

zane zostały potrzebującym osobom. 

Podsumowano właśnie organizację V Koncertu Charytatywnego, podczas którego wystąpiły ze-

społy Bracia oraz Wasabi.  Ze sprzedaży biletów, aukcji, wpłat od sponsorów i zbiórki do puszek, 

uzyskano 69,8 tysięcy złotych. Z tej kwoty 21,8 tysięcy zł wyniosły koszty organizacji i obsłu-

gi koncertu. Chodzi o opłaty związane z drukiem plakatów, za ochronę, nagłośnienie, obsługę 

techniczną zespołu, pomoc medyczną oraz reklamę. Dochód z imprezy wyniósł około 48 tys. 

złotych. 

Popularnością cieszyła się aukcja przekazanych przedmiotów. Podczas niej największą popular-

ność zdobyły obrazy oraz sprzęt sportowy. Zebrane środki przekazane zostały dla potrzebują-

cych. Każda z pięciu osób, dla której tym razem organizowano pomoc otrzymała 9.602 złote.

Organizatorzy koncertu bardzo serdecznie 

dziękują za każdą wpłatę. Zaznaczają, że 

kwota jaką uzyskali przeszła ich najśmiel-

sze oczekiwania. Dzięki temu możliwa jest 

naprawdę duża pomoc dla zmagających 

się z ciężkimi chorobami osób. To wielki 

gest serca, za który są bardzo wdzięczni.
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Filcowe ferie
 
Bardzo bogatą ofertę dla najmłodszych z gminy Skrzyszów przygoto-

wano na czas ferii. Dzieci i młodzież mogli uczestniczyć m.in. w warsz-

tatach plastycznych i przedstawieniach teatralnych. Najmłodsi mieli 

okazję spotkać się z Jerzym Palem, aktorem Teatru im. Ludwika Sol-

skiego w Tarnowie. Ponadto uczestniczyli w warsztatach plastycznych 

Moniki Kizior. W ich trakcie wykonywali filcowe zakładki do książek  

i zawieszki na okno. 

Dla uczniów przygotowano występy teatralne grupy Ezis, która zapre-

zentowała przedstawiania: „Jaś i Małgosia”, „Księżniczka na ziarnku 

grochu” i „Brzydkie kaczątko”. W ferie odbył się też quiz - Jeden z Dzie-

sięciu. Zajęcia odbywały się w budynku biblioteki w Szynwałdzie. 

Dla naszych kochanych 
dziadków
Wnuczęta zorganizowały babciom i dziadkom wspaniałe świę-
ta. Tradycyjnie już z okazji Dnia Babci i Dziadka we wszystkich 
szkołach i przedszkolach gminy Skrzyszów odbyły się okolicz-
nościowe akademie. 
W Ładnej impreza miała miejsce na sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej. Były gorące życzenia od milusińskich oraz od 
Przewodniczącego Rady Czesława Borucha. W Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Skrzyszowie uczniowie z klas 0 – 3 zaprezentowa-
li wiersze, piosenki i tańce. Uroczyście było również w Zespole 
Szkół w Pogórskiej Woli. W dwóch akademiach uczestniczyli 
dziadkowie dzieci z klas 0 – 3. Na imprezę przybyli z Krakowa, 
okolic Kielc, Szczucina, Radłowa. Podczas spotkań uczniowie 
przedstawiali program artystyczny. Zaśpiewali sto lat. 
W Przedszkolu Publicznym w Pogórskiej Woli przedszkolaki 
przygotowały wiersze i piosenki okolicznościowe. Goście obej-
rzeli także pokazy taneczne oraz jasełka 
Podczas każdej imprezy dziadkowie otrzymali piękne laurki. 
Za ich trud i bezinteresowną pomoc usłyszeli też wiele cie-
płych słów od dyrekcji placówek oświatowych oraz od wójta 
Marcina Kiwiora.



Tradycje amatorskiego teatru środowi-
skowego działającego w lokalnym śro-
dowisku mają w Szynwałdzie bardzo 
głębokie korzenie. Działały tu prężnie 
grupy teatralne związane z parafią i ze 
szkołą. Od ponad 10 lat w Zespole Szkoły 
Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szyn-
wałdzie te chlubne tradycje kultywuje 
szkolna grupa teatralna „Na Chwilę”. Ob-
sada aktorska jest w naturalny sposób 
zmienna, gdyż tworzą ją uczniowie i ab-
solwenci szkoły, natomiast w niezmien-
nym składzie pozostają opiekunowie 
grupy: Marek Stańczyk, Beata Mazur, 
Barbara Stańczyk i Ewelina Wójtowicz. 
Grupa ma na swoim koncie wiele pre-
mier spektakli teatralnych często pre-
zentowanych i nagradzanych na forum 
województwa, szczyci się również bo-
gatym zapleczem scenariuszy, tekstów, 
muzyki, bazą scenograficzną, kostiumo-
wą i techniczną.
Na styczeń bieżącego roku szkolna gru-
pa teatralna „Na Chwilę” przygotowała 
kolejną premierę – spektakl bożonaro-
dzeniowy „Wybrani przez Pana”. Spek-
takl ten, to czteroaktowe przedstawie-
nie-musical nawiązujący do biblijnych 
wydarzeń Zwiastowania, Niepokalanego 
Poczęcia, Bożego Narodzenia, wędrów-
ki Trzech Mędrców.  A jednocześnie to 
spektakl ukazujący bardzo ludzkie roz-
terki i emocje: miłość, przywiązanie, 
wierność, poczucie obowiązku, odpo-
wiedzialności. 
Realizatorzy tego teatralnego przedsię-
wzięcia zwrócili uwagę widza może nie 
tyle na Cud Bożego Narodzenia i Osobę 

Boga w Nowonarodzonym Dzieciątku, ile 
na bardzo zwykłe, ludzkie postaci: Ma-
ryi, Józefa – jej męża i opiekuna, jej ro-
dziców, jej przyjaciółki. Zasygnalizowali, 
że 2000 lat temu w Betlejem też toczyło 
się zwykłe, proste życie, była praca, ra-
dość, smutki, rozgrywały się człowiecze 
dramaty. A wielkość człowieka można 
było dostrzec w wysłuchaniu, zrozumie-
niu i podjęciu do realizacji WOLI BOŻEJ. 
Tej woli poddała się młodziutka Mary-
ja, tę wolę podjął i wypełnił Józef, cieśla  
z Galilei. 
Takie przesłanie zostało skierowane do 
wszystkich grup widzów, które gosz-
cząc w Zespole Szkoły Podstawowej Nr1  
i Gimnazjum w Szynwałdzie miały moż-
liwość obejrzenia spektaklu. Byli nimi:
- Honorowi Przyjaciele Szkoły na XI stym 
Spotkaniu i Biesiadzie w dniu 24 stycz-
nia 2015r.
- Goście Samorządowego Gminnego 
Spotkania Opłatkowego w dniu 31 stycz-
nia 2015r.
- Seniorzy z Szynwałdu na Spotkaniu 
Opłatkowym w dniu 1 lutego 2015r.
- mieszkańcy Szynwałdu, sąsiadujących 
miejscowości, Tarnowa w dniu 2 lutego 
2015r.
Spektakl „Wybrani przez Pana”  będący 
autorskim dziełem literackim i muzycz-
nym przygotowali opiekunowie szkolnej 
grupy teatralnej „Na Chwilę”: Marek Stań-
czyk, Ewelina Wójtowicz, Barbara Stań-
czyk i Beata Mazur. Scenografię wykonała 
Iwona Poręba wraz ze swymi uczennicami 
ze szkolnego Koła Plastycznego.
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O kulturze

Wybrani przez Pana



Wspólne kolędowanie
Grudzień i styczeń był czasem intensywnych spotkań z se-
niorami. Odbyły się w każdym sołectwie gminy Skrzyszów  
i zawsze miały uroczystą oprawę.
Podczas spotkań dzielono się opłatkiem, składano sobie 
życzenia. Były kolędy i przedstawiania jasełkowe. Zgroma-
dzeni na imprezach mieszkańcy nie kryli radości i wzrusze-
nia. Chwalili sobie taką formę przeżywania okresu Bożego 
Narodzenia. 
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Uwolnione przestrzenie
O kulturze

Świetna zabawa
Czas karnawału to czas tańców, śpiewu, zabaw i radości, dlatego 8 lutego w Re-
mizie OSP w Skrzyszowie odbyła się wielka karnawałowa impreza zorganizowana 
przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie. 
Na bal karnawałowy zaproszono wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym z terenu Gminy Skrzyszów. Impreza rozpoczęła się przed-
stawieniem „Lis i cztery łasiczki” przygotowanym przez wychowanków Placówki  
w Skrzyszowie. Po przedstawieniu głos zabrała kierownik placówki Aneta Sołowij, 
a następnie wychowawca Małgorzata Pyzdek, która przedstawiła sposób funkcjo-
nowania Placówki.  
Po części oficjalno-artystycznej rej wodził balmistrz Robert Frudziński. Były tańce, 
zabawy i konkursy. Dla pokrzepienia ciała częstowano gości ciastami upieczonymi 
przez rodziców wychowanków Placówki i wychowawców, kawą, herbatą, zimnymi 
napojami i przekąskami.
Podczas imprezy zebrano wolne datki na działalność Placówki. Wszystkim, którzy 
pomogli i zaangażowali się w przygotowania do zabawy, dyrekcja złożyła serdecz-
ne podziękowania, w tym Januszowi Barnasiowi za udostępnienie lokalu oraz 
wszystkim darczyńcom, którzy okazali serce i finansowe wsparcie. 

Przedszkolaki w karnawale
Przedszkolaki weszły w bajkowy świat. Stało się to 9 lutego 
podczas zabawy karnawałowej w Przedszkolu Publicznym 
w  Łękawicy.
Zgodnie z tradycją, tego dnia wszystkie dzieci przebrały 
się w kolorowe stroje postaci bajkowych i filmowych. Więk-
szość dziewczynek założyła kostiumy wróżek i księżniczek, 
chociaż nie zabrakło też bardziej wyszukanych strojów, jak 
pszczółki, czy… robota! Chłopcy w przeważającej mierze 
przebrani byli za rycerzy, kowbojów oraz spidermanów.
W przerwie zabawy, na dzieci z każdej grupy czekał przygo-
towany przez rodziców słodki poczęstunek.
Przedszkolaki z zaangażowaniem i ochotą wzięły udział  
w zabawie karnawałowej, która dostarczyła im wielu pozy-
tywnych emocji. Wspomnienia z tego dnia z pewnością na 
długo pozostaną w ich pamięci. 
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Drobne info…

Numeracja porządkowa 
nieruchomości

Urząd Gminy Skrzyszów przypomina o obowiązku 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie fronto-
wej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieru-
chomości i nazwą miejscowości.
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogro-
dzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym należy umieścić również na ogrodzeniu. Zaleca 
się także podświetlenie numeru porządkowego w porze 
nocnej.
Od czytelnego i jednoznacznego oznaczenia nierucho-
mości uzależnione jest szybkie dotarcie pod żądany 
adres służb ratunkowych: Pogotowie Ratunkowe, Straż 
Pożarna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, 
Pogotowie Wodociągowe; porządkowych: Policja, Listo-
nosz oraz innych podmiotów świadczących usługi na 
rzecz ludności. 

Pierwsza pomoc 

UWAGA
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) przypo-
minamy o obowiązku przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,  
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasad-
niona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przy-
domową oczyszczalnię ścieków bytowych.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków ze 
zbiorników bezpośrednio do gruntu lub wód.
Właściciel przy opróżnianiu ścieków ze zbior-
ników bezodpływowych powinien korzystać 
z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skrzy-
szów. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport ścieków winien być udokumentowa-
ny stosowną fakturą.

ZAPAMIĘTAJ!
Wypalanie traw szkodzi środowisku natu-
ralnemu, zagraża człowiekowi i jego mieniu, 
angażuje olbrzymie siły i środki szczupłego 
budżetu straży pożarnych, a w konsekwencji 
przynosi straty, które ponosimy wszyscy jako 
podatnicy i ubezpieczeni.
Z tego też względu stanowi ono – w myśl 
przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 roku  
o ochronie przyrody oraz art. 82 § 4 Kodeksu 
wykroczeń – czyn zabroniony i podlegający 
karze aresztu, grzywny lub nagany.

Wkładkę do niniejszego 
Echa (Podstawowe zabie-
gi resustytacyjne) opra-
cował lekarz Wojciech 
Dzierwa. Dziękujemy za 
cenne wskazówki, któ-
re mogą uratować życie 
każdemu z nas.
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Drobne info…

Zmiany w dowodach
Od 1 marca 2015 obowiązują nowe wzory dowodów osobistych. 
Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroście. Nie ma też zeskanowanego podpisu posia-
dacza dowodu osobistego.

Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty

Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który miesz-
ka w Polsce. Dowód może mieć również osoba, która nie ukończyła 
jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do kra-
jów, w których nie jest wymagany paszport).

Do czego potrzebny jest dowód osobisty

Dowód osobisty to dokument, który:
potwierdza Twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swo-
je dane osobowe w banku lub urzędzie),
potwierdza Twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do kra-
jów Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie dowodu

w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
drogą elektroniczną (przez E-PUAP), 
w imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu 
osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny.

Wzór dowodu osobistego wydanego 
po 01.03.2015r.

Jak długo ważny jest dowód osobisty wydany 
po 01.03.2015 r.

10 lat od daty wydania - dla wszystkich od 5 roku życia,
5 lat od daty wydania - dla dzieci, które mają mniej niż 5 lat.
Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją 
ważność do daty wskazanej na dokumencie.

Czy wiesz, że...
od dnia 1 marca 2015 roku nastąpiły zmiany  
w ustawie „Prawo o aktach stanu cywilnego”.  
Najważniejsze zmiany to:
- wprowadzenie elektronicznej rejestracji uro-
dzeń, małżeństw i zgonów w jednym, centralnym 
Rejestrze Stanu Cywilnego zamiast dotychczaso-
wego prowadzenia papierowych ksiąg stanu cy-
wilnego,
- dokumenty takie, jak  odpis aktu stanu cywilne-
go, a także różnego rodzaju zaświadczenia można 
uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego  
w Polsce, 
- urodzenia, małżeństwa i zgony  nadal rejestruje 
się w urzędzie właściwym dla miejsca zdarzenia,
- w urzędzie stanu cywilnego nie trzeba już  przed-
kładać odpisów aktów stanu cywilnego, 
- przyszli małżonkowie mogą wziąć ślub poza 
urzędem stanu cywilnego, 
- możliwe jest nadawanie dzieciom imion obcego 
pochodzenia. 

Renomowany certyfikat
 
Gmina Skrzyszów ponownie znalazła się w Euro-
pejskim Rejestrze Renomowanych. To program eu-
ropejski, który promuje i wspiera podmioty, które 
odznaczają się solidnością, jakością i przestrzegają 
zasad etyki biznesowej. Głównym kierunkiem dzia-
łań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest roz-
wój programu Euro Renoma. Jego uczestnicy mogą 
posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru 
Renomowanych. To dokument, który jest świadec-
twem bardzo wysokiej klasy w relacjach biznesowo- 
handlowych. Zapewnia dodatkowe punkty przy oce-
nie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. 



18

Turniej Szachowy „O Puchar Starosty 

Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzyszów”

Gra królewska

Na przestrzeni minionych kilku lat daje się zauważyć  
w gminie Skrzyszów wzrost popularność szachów. Źródła 
tego zjawiska należy upatrywać w zamiłowaniu do sza-
chów licznych rodzin, które w czasach, gdy nie było jesz-
cze Internetu, a i telewizja nie była popularna, poświęcały 
tej KRÓLEWSKIEJ GRZE sporo czasu. 

Współcześnie, podobnie jak dawniej, w szachy grają za-
równo najstarsi mieszkańcy gminy, jak i kilkuletnie dzieci. 
Przez cały rok rozgrywane są zawody na szczeblu gmin-
nym, dzieci przedszkolne systematycznie uczą się gry  
w szachy, a w każdym sołectwie odbywają się turnieje 
szachowe „O Puchar Sołtysa” pod Patronatem Wójta Gmi-
ny Marcina Kiwiora.
Najpopularniejsza impreza szachowa w gminie to Turniej 
„O Puchar Starosty Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzy-
szów”. Tradycyjnie odbywa się ona na początku lutego  
w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzy-
szowie. O popularności imprezy świadczy udział w niej 
szachistów z terenu niemal całej Małopolski. 
W bieżącym roku w Turnieju wystartowało 78 szachistów. 
Najstarszy, Czesław Madej z Zaczarnia liczy 88 lat, zaś 
najmłodszą zawodniczką była siedmioletnia Daria Wą-
troba z Szynwałdu. Po 7 godzinach rywalizacji najlepszy 
okazał się Michał Smoła ze Skrzyszowa, który od lat star-
tuje w turnieju i zawsze jest w ścisłej czołówce.
Tradycyjnie organizatorami imprezy są Wójt Gminy Mar-
cin Kiwior oraz Stanisław Tyrka, Prezes Akcji Katolickiej  
w Skrzyszowie. Warto wspomnieć, że o randze skrzyszow-
skiego turnieju świadczy także udział Sędziego Klasy 
Państwowej Wiesława Kasperka.

Kronika sportowa

Pieniądze na sport

LUKS Skrzyszów, Pogoria Pogórska Wola, LKS Szynwałd, KS 
Łękawica oraz LKS Ładna, otrzymały z gminnej kasy środki 
na realizację zadań. 

Każdy z klubów ma do zrealizowania konkretne cele. Klub 
ze Skrzyszowa ma skoncentrować się na upowszechnianiu 
kultury fizycznej i sportu. POGORIA ma uwzględnić w swej 
działalności zadanie „Ze sportem na ty”, Szynwałd ma po-
łożyć nacisk na realizację projektu „Upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu przez realizację szkolenia młodzieży  
z zakresu gry w piłkę nożną”, KS Łękawica ma za zadanie po-
pularyzację kultury fizycznej pod hasłem „Sport szansą na 
rozwój”, zaś LKS Ładna otrzymała środki na przedsięwzięcie 
„Piłka nożna dla Ładnej w 2015roku”.
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Turnieje w halową piłkę nożną

„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”

Pierwsze szlify
Drużyny trampkarzy, młodzików, żaków i juniorów 
młodszych, reprezentujące kluby piłkarskie gminy 
Skrzyszów oraz kilku gmin powiatu tarnowskiego, 
rozegrały turnieje „O Puchar Wójta Gminy Skrzy-
szów”. Zawody były sprawdzianem umiejętności  
i wyszkolenia młodocianych piłkarzy.

Jako pierwsi rywalizowali trampkarze ze Skrzyszo-
wa, Tuchowa, Gromnika, Woli Rzędzińskiej, Niecie-
czy, Lisiej Góry i Szynwałdu. Najlepsi okazali się 
zawodnicy z Tuchowa, którzy zdeklasowali rywali 
prezentując piłkę na bardzo dobrym poziomie. 
W sobotę, 21 lutego odbył się turniej młodzików,  
w którym rywalizowało 5 drużyn z gminy Skrzyszów 
oraz zespoły z Woli Rzędzińskiej, Czarnej i Tarnowa.

Pomimo ambitnej postawy młodzików z gminy 
Skrzyszów, turniej wygrali młodzicy z Woli Rzę-
dzińskiej. Także niedziela 22 lutego okazała się 
pomyślna dla piłkarzy spoza naszej gminy. Turniej 
wygrali żacy z Dąbrowy Tarnowskiej.
Cykl turniejów „O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów” 
zakończyły zawody drużyn reprezentujących ju-
niorów młodszych. Rozegrane w sobotę, 27 lute-
go. Tym razem los pokazał zawodnikom z gminy 
Skrzyszów szczęśliwą kartę. Zwycięzcami okazali 
się juniorzy z Szynwałdu. W turnieju obok drużyn 
z naszej gminy wystąpili goście z Rzuchowej i Tar-
nowca.

Kronika sportowa

Laur po raz szósty 
Prestiżowe wyróżnienie spotkało Katarzynę Galus, 
tenisistkę stołową ze Skrzyszowa. Utalentowana za-
wodniczka została finalistką Tarnowskiego Plebiscy-
tu Sportowego – 2014 na najbardziej popularnych 
sportowców regionu tarnowskiego. 

Plebiscyt tradycyjnie organizowany jest przez Gazetę 
Krakowską, a wyboru finalistów dokonują sami czy-
telnicy. Tym większa wartość wyróżnienia!
Zawodniczka LUKS w pełni na laur zasłużyła. Jest 
wielokrotną medalistką mistrzostw Polski i repre-
zentantką kraju. To również mistrzyni Małopolski 
seniorek oraz złota medalistka w grze mieszanej.  
Podczas gali nagrodę wręczył jej Marcin Kiwior, wójt 
Gminy Skrzyszów. Komplementował Katarzynę na-
tomiast, obecny na imprezie zapaśnik, wicemistrz 
olimpijski i mistrz świata Józef Lipień. 
Warto dodać, że to już szósty taki tytuł dla Katarzyny 
Galus. 

SYLWETKI
Zuzanna Kozioł
Mistrzyni Województwa 
w Tenisie Stołowym
Jest uczennicą Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum  
w Skrzyszowie. Na co dzień trenuje tenis stołowy w Ludowo-
Uczniowskim Klubie Sportowym w Skrzyszowie. Przygodę z tą 
dyscypliną sportu rozpoczęła mając 6 lat. Pierwsze kroki stawia-
ła pod okiem doświadczonej i zasłużonej trenerki, pani Broni-
sławy Stroisz. Obecnie ćwiczy trzy razy w tygodniu, doskonaląc 
technikę gry.
Osiągnęła wysoki stopień wyszkolenia, zajmuje czołowe loka-
ty w turniejach na szczeblu województwa i reprezentuje LUKS 
Skrzyszów w zawodach ogólnopolskich. W ciągu sześciu lat 
wielokrotnie stawała na podium w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych w swojej kategorii wiekowej. Największym jej 
osiągnięciem było zajęcie III miejsca w I Grand Prix Polski Mło-
dzików w Nowej Rudzie we wrześniu 2014 r. Aktualnie jest skla-
syfikowana na szóstym miejscu w Polsce. Reprezentowała szko-
łę w  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w 2015 roku zdobyła tytuł 
Mistrzyni Województwa w grze pojedynczej dziewcząt.         



20

Palma Wielkanocna
To symbol Niedzieli Palmowej, obchodzonej przez chrześci-
jan na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W Kościele 
katolickim wiąże się z nim zwyczaj święcenia palm, znany 
w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanoc-
ne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice 
kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności 
duszy. Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała 
się na Kurpiach oraz w Małopolsce – w Lipnicy Murowanej 
i w Rabce.

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
W Kościołach Prawosławnych oraz Katolickich Kościołach obrządku wschodniego Wielkanoc określana jest mianem Paschy.

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany 
jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmar-
twychwstania znane są jako Triduum Paschalne. W sobotę po zachodzie słońca zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która 
symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Wielkanocy towarzyszy cały szereg zwyczajów i obrzędów, które w polskiej kulturze składają się na tradycję wielkanocną. 
Oto najbardziej znane elementy tej tradycji.

Tradycje i zwyczaje wielkanocne

W polskim zwyczaju, po porannej Mszy św., czyli rezurekcji, rodzina 
zasiada do uroczystego śniadania Wielkanocnego, które rozpoczyna 
się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Stoły 
zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów.
Niedziela, podobnie jak i Poniedziałek, są w Polsce dniami wolnymi 
od pracy. Tradycyjnie spędza się je w domu, w gronie rodzinnym.

Święconka
W niektórych regionach Polski: święcone. To nazwa pokarmów świę-
conych w Wielką Sobotę. Pokarmy wchodzące w skład święconki za-
wierają: jaja (symbol nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, 
kraszanek; baranka (dawniej formowanego z masła lub ciasta) w 
specjalnych formach, później cukrowego i z chorągiewką z napisem 
„Alleluja” lub z czekolady, a symbolizującego Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa; sól kuchenną (która miała chronić przed zepsu-
ciem); chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne. Koszyczek, 
najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.

Śmigus-dyngus
Znany także jako lany poniedziałek, to zwyczaj związany z Ponie-
działkiem Wielkanocnym. Początkowo wyrażał radość z odejścia 
zimy i nadejścia wiosny. Śmigus i dyngus przez długi czas były od-
rębnymi obyczajami. Śmigus głównie polegał na symbolicznym bi-
ciu witkami wierzby lub palmami po nogach i oblewaniu się zimną 
wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób,  
a w późniejszym czasie także i z grzechu.

Baba wielkanocna
To ciasto przyrządzane z drożdży piekarskich lub piwnych 
rozczynionych ciepłym mlekiem i wymieszanych z mąką, 
cukrem oraz szczyptą soli. Taki rozczyn jest odstawiany do 
wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, dodawane są jajka, mąka oraz 
rozmaite bakalie. Po upieczeniu ciasta baba jest lukrowana 
lukrem lub wodą różaną albo pomarańczową. Najczęściej 
baby robione są z 10 do 20 jaj. 

Pisanka
Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez pisanek. Pisanka to 
zwyczajowa nazwa jaja zdobionego różnymi technikami. 
Pisanki mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę,  
a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą  
z wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Obecnie, uroczy-
ste śniadanie w Niedzielę Wielkanocną poprzedza dzielenie 
się poświęconym jajkiem. Podobnie jak Bożonarodzeniowy 
zwyczaj łamania się opłatkiem, jest wyrazem przyjaźni.


