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Adwent - czas radosnego oczekiwania 
Adwent symbolicznie nawiązuje do ocze-
kiwania Maryi na przyjście swojego syna, 
Jezusa. Dla nas Adwent powinien być cza-
sem radosnego oczekiwania i refleksji, nad 
tym, co możemy ofiarować Bogu, który tak 
naprawdę przychodzi do naszych serc każ-
dego dnia. Najważniejsze jest to, aby za-
trzymać się, poświęcić czas na modlitwę 
i głębszą relację z Bogiem. Jeśli nie potra-
fimy nawet chwili poświęcić dla Boga to 
nie ma mowy o przeżywaniu świąt.  Wtedy 
niestety znane powiedzenie „ święta, świę-
ta i po świętach” staje się prawdziwe. Jak 
to zrobić? Trzeba zgodnie z tym, co mówił 
papież Franciszek wstać z kanapy i wyjść 
do drugiego człowieka, otworzyć się na in-
nych ludzi; rozważać Pismo Święte i korzy-
stać z Sakramentu pokuty, który przynosi 
oczyszczenie.

Istota świąt Bożego Narodzenia
Klimat Bożonarodzeniowy występujący  
w postaci wszechobecnych reklam sztucz-
nie przygotowuje nas do Świąt już w oko-
licach Dnia Zmarłych, czyli jakieś dwa mie-
siące przed symboliczną datą narodzin 
Chrystusa. Dużym wyzwaniem jest to, 
aby w tej całej przedświątecznej gonitwie 
umieć się zatrzymać i odnaleźć najważniej-
szą prawdę. Musimy pamiętać o tym, że 
fundamentalną kwestią jest przyjście Chry-
stusa na świat, w ubóstwie. W tych narodzi-
nach przejawia się wszechmoc Chrystusa  
i początek naszej ery.

Szopka bożonarodzeniowa
Szopka, najważniejszy symbol religijny, 
gromadzi nie tylko postać maleńkiego 
Chrystusa, Maryję i Józefa, ale również pa-
sterzy, do których Bóg kieruje swoje słowo 
i którzy chcą podzielić się z Bogiem swo-
imi ubogimi darami, czyli wszystkim tym, 
co mają. Następnie Jezusowi pokłon skła-

dają trzej królowie, którym przyświecała 
gwiazda i którzy odczytali drogę wyzna-
czoną przez tę gwiazdę i nie bali się pójść 
za nią. Monarchowie również złożyli swo-
je dary w postaci złota - symbolu królew-
skości, kadzidła - symbolu boskiej natu-
ry Jezusa i mirry - symbolu zapowiedzi 
śmierci Chrystusa. Sama szopka, która sta-
ła się symbolem nie tylko religijnym, ale 
także kulturowym została zapoczątkowa-
na przez świętego Franciszka. Stojąc przy 
szopce możemy wpatrywać się w figurę Je-
zusa, adorować Go i uświadamiać sobie to, 
co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Dla 
każdego z nas jest to historia, która skła-
nia nas do tego, by się zatrzymać i zastano-
wić nad tym, co możemy ofiarować Dzie-
ciątku. Czasami może to być pozornie zwy-
czajny gest czy ciepłe słowo skierowane  
do innych.

ks. Tomasz Rokosz, wikariusz w Parafii 
p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szynwałdzie
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W Pogórskiej Woli przeprowadzone zostały cztery główne inwestycje. To: budowa przyłą-
czy wodociągowych i kanalizacyjnych w przysiółku Pogórz. Kosztowała 284 253 zł. Kolej-
ne prace to remont 1500 metrowego odcinka drogi gminnej Pogórz za kwotę 1 582 750 zł. 
Została dofinansowana w wysokości 791 tys. zł. w ramach Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W tej miejscowości zrealizowano 
też budowę wodociągu w centrum wsi. Ta inwestycja połączona była z budową kolejnego 
odcinka kanalizacji w Skrzyszowie. Wartość prac wyniosła 630 tys. zł,  349 tys. zł wyniosło  
dofinansowanie z  Tarnowskich Wodociągów. 

Rok pod znakiem inwestycji
Kończący się rok w gminie Skrzyszów upłynął pod znakiem licznych inwestycji. Korzystają z nich mieszkańcy każdego sołectwa. 

W tym sołectwie, ale też w Skrzyszowie wybudowano oświetlenie uliczne. W Pogórskiej 
Woli zamontowano 11 lamp ledowych, a w Skrzyszowie dwie. Kosztowało to: 49 923  zł. 

Pogórska Wola - Kanalizacja

Pogórska Wola - Droga Pogórz

Pogórska Wola - Wodociąg Centrum

Pogórska Wola - Kanalizacja

Pogórska Wola - Droga Pogórz

Skrzyszów - Stary Gościniec
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fot. źródło U.G. Skrzyszów

Termomodernizacja budynku wielofunk-
cyjnego w części OSP i usługowej, a tak-
że budowa chodnika przy drodze powia-
towej to inwestycje, które przeprowa-
dzono w Skrzyszowie. Łącznie kosztowa-
ły 553 tys. zł. Zostały wsparte pożyczką  
z WFOŚiGW i dotacją z PZD. 

W Łękawicy wykonano natomiast trze-
ci etap budowy chodnika o długości 
356 m wraz z odwodnieniem wzdłuż dro-
gi powiatowej. Koszt wyniósł: 196 tys. zł.  
W tej miejscowości wyremontowano bu-
dynek tzw. „Sołtysówki”, w którym wyko-
nano ocieplenie ścian, położono nową 
elewację, odnowiono parapety i rynny. 
Prace wykonano za kwotę: 27 071 zł.

Kilka inwestycji zrealizowano w Ładnej. 
Przy drodze „Księża”, pojawiło się nowe 
oświetlenie złożone z 12 lamp ledowych. 
Ponadto wybudowano drugi etap od-
wodnienia drogi nr 413. Wykonany zo-
stał również remont remizy, który obej-
mował malowanie dachu, elewacji oraz 
remont sanitariatów obok garaży. Koszt 
prac wyniósł: 62 730 zł. Z programu Ma-
łopolskie Remizy na ten cel pozyskano: 
ponad 20 tys. zł. W tej miejscowości wy-
budowano również chodnik wraz z po-
szerzeniem drogi. Chodzi o odcinek znaj-
dujący się przy skrzyżowaniu dróg gmin-
nych nr 200571K, 200572K oraz 203672K. 
Koszt tych prac wyniósł 40 793 zł.

Ponadto na terenie całej gminy dostar-
czono kruszywo na budowę i moderni-
zację dróg dojazdowych. Położono as-
falt na drogach gminnych:  „Na Chaima”  
na działkach nr 221/1, nr 494 w Skrzy-
szowie, „Osiedle” w Pogórskiej Woli, „Na 
Wzorka”, „Na Kudlika”, „Na Steca” w Łę-
kawicy, „Na Klocha”, „Na Szpalę” w Ład-
nej, „Na Kozioła”, „Jachymówce” i „Na Ko-
rzeń” „Na Czekaja” w Szynwałdzie oraz 
na działkach nr: 1119/4, 1119/5, 1119/7  
w Ładnej. Ponadto  zakupiono również 
wyroby betonowe na przeprowadzone  
w gminie remonty. 

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Skrzyszów - Chodnik w Centrum

Szynwałd - Chodnik do skrętu w kierunku Pilzna

Łękawica - Chodnik

Ładna - OSP

Kilka inwestycji zrealizowano też w Szynwałdzie. Pojawił się tam nowy odcinek chodnika. Chodzi o odcinek do skrętu w kierunku 
Pilzna. Koszt prac wyniósł 119 854 zł, część środków przekazał Powiatowy Zarząd Dróg. Za 54 540 zł  zmodernizowano kompleks 
boisk Orlik. W tym celu wykonano remont ogrodzenia, nawierzchni, czy kostki brukowej. Ponadto wyremontowano tam kładkę dla 
pieszych oraz wybudowano przy drodze powiatowej odcinek ścieżki rowerowej o długości 350 m. Na ten cel zaciągnięto pożycz-
kę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Szynwałdzie wykonano również ósmy etap rozbudowy 
sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do przysiółka Paproć. Prace zamknęły się kwotą 264 028 zł. 
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Dotychczasowa zawartość została uzupełniona o dane pozyskane 
w ramach wywiadu terenowego. Bardziej szczegółowe informa-
cje dotyczące uzbrojenia terenu można przeglądnąć korzystając  
z dodatkowej grupy warstw, w których znajdują się oddzielnie: 
sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz 
telekomunikacyjne. Dzięki prezentowanym informacjom można 
poglądowo sprawdzić, jakie media przechodzą przez dany teren. 
Kolejną ze zmian na portalu jest nowa ortofotomapa, która zosta-
ła opracowana na podstawie nalotów wykonanych w roku 2015. 
Dotychczas dostępna ortofotomapa pochodziła z roku 2009 i pre-
zentowane informacje mocno odbiegały od rzeczywistego obra-
zu gminy. Dzięki temu, iż obecnie na portalu znajdują się dwie or-
tofotomapy oraz dostępna jest funkcja regulowania przezroczy-
stości, w szybki sposób można zobaczyć pozytywne zmiany, jakie 
zaszły w naszej gminie na przestrzeni ostatnich lat.

Listę wprowadzonych zmian na portalu kończy na tę chwilę war-
stwa aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, który obowiązuje na mocy uchwały Nr XX/171/16 
Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 lipca 2016 r. 
Wymienione wyżej nowości mają przede wszystkim na celu uła-
twienie dostępu mieszkańcom i potencjalnym inwestorom do 
użytecznych informacji bez konieczności każdorazowej wizyty 
w urzędzie. Warto jednak pamiętać, że obecne uwarunkowania 
prawne powodują, iż prezentowane w ramach portalu dane mają 
jedynie charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek czynności administracyjnych.
Warto korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) oraz 
obejrzeć przedstawione zmiany – to wszystko na stronie interne-
towej: www.sip.skrzyszow.pl.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Kolejne ułatwienia 
w Systemie Informacji Przestrzennej

Na przestrzeni ostatnich tygodni SIP gminy Skrzyszów wzbogacony został o sporą liczbę nowych informacji.

Tegoroczna edycja plebiscytu miała wyjątkowy 
charakter, gdyż zbiegła się w czasie z 25-leciem 
Związku Gmin i Powiatów Małopolski.
Mieszkańcy gminy Skrzyszów mają powód do sa-
tysfakcji, gdyż wśród uhonorowanych wójtów jest 
w tym roku także Marcin Kiwior. Powód do satys-
fakcji jest szczególny, ponieważ to już po raz szó-
sty gospodarz gminy Skrzyszów znalazł się w gro-
nie najlepszych wójtów Małopolski, o czym zde-
cydowali mieszkańcy gminy, którzy tym samym 
doceniają solidną pracę wójta.
Kolejna już nagroda w postaci symbolicznego ka-
pelusza wójta to zwieńczenie pracy całej społecz-
ności gminnej. Poszczególne lata przyniosły dy-
namiczny rozwój naszej Małej Ojczyzny - Gminy 
Skrzyszów. 

– Dzięki zaangażowaniu 
wszystkich mieszkańców, 
poszczególnych firm, insty-
tucji gospodarczych, kul-
turalnych, młodzieży, se-
niorów, samorządu, placó-
wek oświatowych ma miej-
sce bardzo owocna współ-
praca, która jest docenia-
na – powiedział wójt Mar-
cin Kiwior. 

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Ochronne 
działanie zbiornika 

retencyjnego  
w Skrzyszowie 

Widoczne są efekty działania zbiornika 
retencyjnego na Korzeniu.  

Dzięki niemu w Skrzyszowie uniknięto 
podtopień, które z reguły występowały 
podczas tak intensywnych opadów, jak te 
pomiędzy czwartym a szóstym paździer-
nika. Warto podkreślić znaczenie moni-
torowania przez Urząd Gminy Skrzyszów  
i strażaków OSP Skrzyszów stanu wody  
na zbiorniku i potoku Wątok. 
Dzięki dobrej współpracy gminy z Mało-
polskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie (zarządcą zbiorni-
ka) wzrasta bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Aby lepiej chronić gminę, jak również  
Tarnów przed powodziami i podtopie-
niami, gmina liczy na kolejne inwestycje, 
m.in. budowę suchych polderów i remont 
koryta Wątoku. 

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Rozstrzygnięto plebiscyt 
na najlepszych gospodarzy 

w Małopolsce 2016 r.
Czytelnicy „Gazety Krakowskiej” wybrali dziesięciu wójtów oraz pięciu burmistrzów 

za najlepszych gospodarzy miast i gmin Małopolski w 2016 r. Wójtowie otrzymali 
kapelusze Witosowe, zaś burmistrzowie honorowe insygnia władzy.

fot. źródło U.G. Skrzyszów
fot. źródło Gazeta Krakowska
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Kolejne działania 
przeciwpowodziowe

Coraz bliżej do powstania suchych zbiorników małej retencji w gminie Skrzyszów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Krakowie wydała niedawno decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego  

w dolinie potoku Wątok w gminach: miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice.

W związku z budową zbiorników niezbędne prace będą 
dotyczyć:

• przebudowy dróg,
• przebudowy obiektów mostowych,
• budowy dróg serwisowych i placów manewrowych,
• budowy murów oporowych (ochrona zabudowań),
• przebudowy i budowy infrastruktury technicznej 
(linii energetycznych, teletechnicznych, gazociągów, 
wodociągów, kanalizacji).

W ramach biernej ochrony przeciwpowodziowej w zlewni 
potoku Wątok zakłada się wykonanie obiektów liniowych 
wzdłuż cieków, tj.: obwałowań, niwelacji terenu, bulwarów 
i murów przeciwpowodziowych, a także przebudowy 
obiektów mostowych i fragmentów dróg oraz regulacji 
koryt cieków. 

Celem budowy wyżej wymienionych odcinkowych 
obiektów liniowych jest uzupełnienie efektu działania 
czynnej ochrony przeciwpowodziowej (w postaci suchych 
zbiorników) w zakresie zapewnienia kompleksowej 
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni potoku Wątok.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

W ramach czynnej ochrony 
przeciwpowodziowej ma zostać wykonanych 

siedem suchych zbiorników:

• Zbiornik Czernichów o pojemności  
ok. 57,10 tys. m³ oraz pow. ok. 0,8 ha.
• Zbiornik Szynwałd Dolny o pojemności  
ok. 60,20 tys. m³  oraz pow. ok. 2,48 ha.
• Zbiornik Japonia o pojemności  
ok. 61,9 tys. m³  oraz pow. ok. 2,55 ha.
• Zbiornik Łękawica Górna o pojemności  
ok. 40,39 tys. m³  i pow. ok. 2,06 ha.
• Zbiornik Bednarzówka o pojemności  
ok. 41,45 tys. m³  i pow. ok. 2,44 ha.
• Zbiornik Łękawica o pojemności  
ok. 54,60 tys. m³  i pow. ok. 3,15 ha.
• Zbiornik Łękawica Dolna o pojemności  
ok. 47,60 tys. m³ i pow. ok. 3,06 ha.
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Zakończenie remontu remizy 
i budynku wielofunkcyjnego 

Zakończyła się termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie. 

Prestiżowe 
wyróżnienie 

dla AEGM
Laureatem Nagrody Gospodarczej Starosty 
Tarnowskiego za 2016 rok w kategorii mi-

kroprzedsiębiorcy została firma AEGM  
Adama Flagi.

Firma AEGM istnieje od 2009 roku. Działa  
w branży motoryzacyjnej, eksportu-impor-
tu na rynki wschodnie, odnawialnych źródeł 
energii i innowacyjnych technologii. Posia-
da stację kontroli pojazdów przy obwodnicy  
w Skrzyszowie. Firma wspiera działania pro-
ekologiczne. 
Warto dodać, że właściciel firmy z dużym za-
angażowaniem współpracuje z samorządem 
gminnym i wspiera inicjatywy lokalne.

/źródło: U.G. Skrzyszów/
fot. źródło U.G. Skrzyszów

Podczas prac budynki ocieplono, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, położono nowy drenaż i przebudowa-
no sieć kanalizacji deszczowej. Zmieniła się również konstrukcja dachu: wymieniono pokrycie i zamontowano nowe rynny. 
Na realizację zadania gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całość prac  
wyniosła 475 tysięcy zł. 

/źródło: U.G. Skrzyszów/
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O profilaktyce 
Pod koniec września w remizie OSP w Skrzyszowie od-

była się konferencja poświęcona profilaktyce i przeciw-
działaniu uzależnieniom oraz zapobieganiu przemocy 

na terenie gminy Skrzyszów.
 
Intencją konferencji było przedstawienie raportu z ba-
dań problemów uzależnień wśród młodzieży oraz z bada-
nia opinii liderów lokalnych na temat uzależnień w gmi-
nie Skrzyszów.
W trakcie spotkania zgromadzeni mogli wysłuchać prelek-
cji socjologa Janusza Grucy, który mówił o zagrożeniach, 
jakie niosą używki, dopalacze, a także Internet. Zwracał 
głównie uwagę na to, iż Internet oprócz niewątpliwych 
korzyści, jakie niesie za sobą, stwarza także wiele zagro-
żeń dla jego użytkowników.
Na konferencji wykład dotyczący pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wygłosił przewodniczący Krzysz-
tof Podgórski. O współpracy Kościoła z osobami świeckimi na polu trzeźwości mówił Kazimierz Wróblewski, prezes Klubu Abstynentów 
„Nadzieja” w Skrzyszowie, członek Diecezjalnego Apostolatu Trzeźwości przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowie, Ewa Siedlik mówiła o przemocy w rodzinie w kontekście 
nadużywanego alkoholu w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Z kolei przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Eugeniusz Dąbrowski mówił o profilaktyce prowa-
dzonej na terenie gminy Skrzyszów.

/źródło U.G. Skrzyszów/

Dyżury Sprawy – problemy Dzień - godzina

Jacek Włodarczyk

Całokształt problematyki związanej z profilaktyką 
i przeciwdziałaniem uzależnieniom 

na terenie Gminy Skrzyszów.
Kierowanie na leczenie osób uzależnionych, 

pomoc w wypełnianiu dokumentów.

Od poniedziałku do piątku 
w siedzibie Urzędu Gminy 

Skrzyszów p. 16 
w godzinach pracy Urzędu

Pon.  9.15 – 16.45
Wt.-Pt. 7.45 – 15.15

Dyżury Sprawy – problemy Dzień – godzina

Psycholog
Porady i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, itp., a także wsparcie i pomoc dla członków 

rodzin osób uzależnionych (żon, mężów, rodziców, dzieci).

Poniedziałek
15.00 – 17.00

Czwartek 
9.00 – 12.00

Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Skrzyszowie
i sekretarz Klubu Abstynentów „Nadzieja” 

w Skrzyszowie

Kierowanie na leczenie osób uzależnionych,  
pomoc w wypełnianiu dokumentów.

Dekanalny Apostolat Trzeźwości.

Sobota
8.00 – 9.00

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Siedziba –Stara Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie 629

PEŁNOMOCNIK WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW
DS. PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Ponadto w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów14 6326-330, 14 6745-296 wew. 111 u Jacka Włodarczyka 
można uzyskać informacje na temat pracy poradni czy placówek poza gminą Skrzyszów, które mogą świadczą pomoc w dziedzinie 
uzależnień i przemocy.

W Urzędzie Gminy Skrzyszów w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 9.00 dyżuruje w pokoju nr 21 
przewodniczący i sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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W Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego 
21 listopada odbyły się uroczystości jubileuszu 

90-lecia Zakładu Karnego w Tarnowie.

Gospodarzem uroczystości był Grzegorz Koziara, 
dyrektor placówki, który zwracając się do uczestni-
ków jubileuszowych obchodów podkreślił, że działal-
ność zakładu karnego ma na celu pomoc osadzonym  
w powrocie do właściwego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. 

Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, sa-
morządowcy, przedstawiciele instytucji społecznych 
oraz pracownicy zakładu karnego. 

Jubileusz był także okazją do wręczenia odznaczeń i 
awansów na wyższe stanowiska. W tym gronie zna-
lazł się m.in. wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, 
który otrzymał Brązową Odznakę za bardzo dobrą 
współpracę zakładu karnego z gminą Skrzyszów, na 
terenie której osadzeni wykonują szereg prac spo-
łecznych.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Uroczystości rozpoczęła Msza Świę-
ta koncelebrowana w intencji Oj-
czyzny, której przewodniczył ksiądz 
Józef Michalski, proboszcz z pa-
rafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej  
w Szynwałdzie. Koncelebrę sprawo-
wali także księża proboszczowie: 
Zdzisław Gniewek, Józef Nita oraz 
Wojciech Jurkowski, a także księża 
katecheci z parafii w Szynwałdzie. 
Okolicznościową homilię wygłosił 
ks. wikariusz Marcin Górski. 
Po uroczystej Eucharystii wszyscy 
zebrani udali się przed Pomnik Pa-
mięci przy szkole w Szynwałdzie, 
gdzie odbyła się druga część uro-
czystości, którą prowadził oficer 
Wojska Polskiego Waldemar Pleba-
nek. Po powitaniu wszystkich przy-

byłych przemówienie wygłosili wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior oraz poseł Norbert Kaczmarczyk. Następnie, tradycyjnie wybrzmiał 
apel poległych, po którym przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli złożyli wieńce i kwiaty pod pomni-
kiem.
Młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie zaprezentowała program patriotyczny  
nawiązujący do wydarzeń historycznych z dziejów naszej Ojczyzny.  
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył koncert orkiestry dętej i chóru szkolnego. Zebrani mogli także spró-
bować rogali świętomarcińskich, które zgodnie z wielkopolską tradycją są pieczone z okazji Dnia Świętego Marcina, patrona gospoda-
rza gminy Skrzyszów.                      

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Informacje

Gminne obchody Święta Niepodległości 
w Szynwałdzie

Uroczyste obchody 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości odbyły się 11 listopada w Szynwałdzie. 

Jubileusz powstania Zakładu Karnego 
w Tarnowie

fot. Paweł Topolski
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Z jakich projektów najbardziej jest pan  
zadowolony?

Inwestycje to koło zamachowe każdej go-
spodarki. Dzięki nim tworzymy nowe pole 
do rozwoju, ale też miejsca pracy. Firmy 
mogą liczyć na pomnażanie finansowe 
swojej działalności, a bezpieczeństwo eko-
nomiczno-socjalne obecne jest w wielu 
domach. Byłoby dużym zaniedbaniem nie-
wykorzystanie atutów, które gmina Skrzy-
szów posiada. W tym celu stwarzamy wa-
runki dla potencjalnych przedsiębior-
ców, ale przede wszystkim rodzin. Ludzie, 
to nasz największy kapitał i bogactwo.  
W tym też celu podjęliśmy szereg dzia-
łań. Bardzo ważną inicjatywą było uchwa-
lenie Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Dzięki niemu wy-
znaczyliśmy mnóstwo terenów inwesty-
cyjnych, pod zabudowę jednorodzinną. To 
plan bardzo rozwojowy. Istotnym elemen-
tem naszych działań jest też System Infor-
macji Przestrzennej. To mapa cyfrowa, któ-
ra w prosty i przejrzysty sposób lokalizuje 
miejsce, ale też przeznaczenie poszczegól-
nych terenów. Dokument jest nowoczesny 
i zbiera dobre opinie wśród mieszkańców i 
nie tylko. Znakiem firmowym gminy Skrzy-
szów są inwestycje. Od kilku lat utrzymu-
ją się na wysokim poziomie, w czym zasłu-
gę mają środki unijne, krajowe, ale również 
inne, alternatywne źródła finansowania  

inwestycji, które po-
zwalają je finansować. 
Do najbardziej kluczo-
wych, determinujących 
wszechstronny rozwój 
naszej małej ojczyzny za-
liczyłbym wybudowanie 
kolejnych kilometrów sie-
ci wodociągowej i kanali-
zacyjnej, termomoderni-
zację obiektów użytecz-
ności publicznej, m.in. 
OSP w Skrzyszowie, bu-
dynku komunalnego w 
Łękawicy, systematyczną 
troskę o poprawę bezpie-

czeństwa komunikacyjnego poprzez budo-
wę nowych dróg asfaltowych i chodników 
wraz ze ścieżkami rowerowymi. Koniecznie 
trzeba również wspomnieć o wydaniu de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Mia-
sto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice powiat 
tarnowski”, obejmujące budowę siedmiu 
nowych suchych zbiorników małej reten-
cji oraz regulację koryta Wątoku, Wątoczka, 
Mrozówki i Strusinki.
Gmina Skrzyszów to również wysoki po-
ziom nauczania. Potwierdzeniem są bardzo 
wysokie średnie z egzaminów zewnętrz-
nych, oprócz tego to ciekawa oferta spor-
towo-kulturalna dla mieszkańców. Wpisuje 
się tutaj wiele wydarzeń, które organizuje-
my. To m.in. cieszący się olbrzymim zainte-
resowaniem Mundurowy Dzień Dziecka, Fe-
styn Rodzinny, czy Koncerty Charytatywne 
z udziałem gwiazd. 

Co poszło nie do końca tak jak powinno, 
które pomysły uważa pan za największą 
porażkę?

Pełniąc służbę publiczną, pochodzącą z wy-
boru, trzeba mieć świadomość ciężkiej, nie-
ustanej pracy, codziennie weryfikowanej. 
Każda społeczność lokalna to zestawie-
nie oczekiwań, nadziei, ale też problemów. 

Nie wszystkie z pozycji samorządu gmin-
nego można zrealizować. Nie zawsze łatwo 
jest to zrozumieć. Znam takie powiedzenie: 
„Jedna porażka może przyćmić milion zwy-
cięstw”. Dlatego staram się robić wszystko 
i pracować tak, aby mieszkańcy mogli po-
wiedzieć „Tu żyje się dobrze”. Oczywiście  
w naszej codziennej pracy zdarzają się 
drobne potknięcia, jednak patrząc z per-
spektywy czasu mogę powiedzieć, że final-
nie realizacja wszystkich ważnych projek-
tów zakończyła się sukcesem.

O czym najbardziej marzy pan w kontekście 
zbliżającego się 2017 roku?

Ronald Regan powiedział: „Politycy mają 
skłonność do myślenia o następnych wy-
borach, a nie o następnym pokoleniu”. Dla 
mnie, choć nie czuję się politykiem, to waż-
ne słowa. Pracuję bowiem nie tylko w kon-
tekście najbliższych miesięcy, ale tego, co 
możemy zrobić dla dalszego rozwoju gmi-
ny Skrzyszów. Do realizacji mamy przygoto-
wane kilkanaście gotowych projektów, które 
w znacznym stopniu wpłyną na jakość życia 
mieszkańców. Do najważniejszych zaliczyć 
należy: zagospodarowanie w Ładnej, Łęka-
wicy, Pogórskiej Woli i Szynwałdzie, rewita-
lizację Skrzyszowa, w tym rozbudowę kom-
pleksu boisk sportowych i przedszkola, zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej całego 
centrum Skrzyszowa, dokończenie rozbudo-
wy kanalizacji i wodociągu w Pogórskiej Woli 
i Szynwałdzie, budowę Domu Pogodnej Sta-
rości w Szynwałdzie, dokończenie budowy 
ścieżki rowerowej w Szynwałdzie do grani-
cy gminy oraz budowę chodników wzdłuż 
wszystkich ważniejszych dróg, jak rów-
nież sukcesywną rozbudowę oświetlenia.  
Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się 
nam rozpocząć przynajmniej część z tych in-
westycji, jednak tak, jak już zaznaczyłem, po 
uprzednim pozyskaniu dofinansowania.
Nie ustajemy w działaniach związanych z po-
zyskiwaniem inwestorów, w tym też celu za-
mierzamy przedsięwziąć kolejne kroki. 

Informacje

Trzy pytania do wójta gminy Skrzyszów
Rok 2016 wielkimi krokami przechodzi do historii. W naszej 

gminie upłynął pod znakiem wielu zmian, zarówno tych bardziej 
korzystnych dla nas, mieszkańców, jak i tych niekoniecznie 

pozytywnych. O tym, jak ocenia miniony rok i o czym marzy  
w perspektywie przyszłego, opowiada gospodarz gminy 

Skrzyszów, Marcin Kiwior.
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Placówka Wsparcia 
Dziennego  
w Skrzyszowie
„Kiedy śmieje się dziecko,  
śmieje się cały świat”

Istotną rolę w procesie wspierania rodziny w realizacji jej 
podstawowych funkcji na rzecz dziecka odgrywają placówki 

wsparcia dziennego, w tym świetlice środowiskowe i specjalistyczne. 
W związku z powyższym wyróżnić można kilka zadań (funkcji) 
realizowanych przez świetlice. Są to przede wszystkim funkcje: 
opiekuńcza, wychowawcza, społeczna, a także terapeutyczna  

i profilaktyczna.

Kalejdoskop zdarzeń

W czwartek dwudziestego październi-
ka w Przedszkolu Publicznym w Skrzy-
szowie odbyło się spotkanie par małżeń-
skich obchodzących Złote i Diamento-
we Gody. Jubilaci odebrali od wójta gmi-
ny Skrzyszów przyznane przez Prezyden-
ta RP medale oraz pamiątkowe dyplomy  
i kwiaty.

W uroczystości uczestniczył ks. Zdzi-
sław Gniewek,  proboszcz parafii pw. św. 
Stanisław BM w Skrzyszowie. Spotka-
nie uświetnił występ muzyczny przed-
szkolaków przy akompaniamencie  
Marka Chrupka.

Złote Gody obchodziły pary  
z Pogórskiej Woli:
Krystyna i Franciszek Aksamitowie
Zofia i Kazimierz Chrupkowie
Walentyna i Józef Świecowie 

Spotkanie pokoleń
W dniu 17 listopada w remizie OSP w Skrzyszowie 

odbyło się spotkanie uczestników „Pogodnego 
Klubiku” z członkami Młodzieżowej Rady Gminy 
Skrzyszów. Obie grupy przybliżyły zakres swojej 
działalności i zaprezentowały przedsięwzięcia,  

w których dotychczas brały udział. 

Seniorzy byli pełni podziwu dla zaangażowania młodych, 
np. w organizację akcji charytatywnych na terenie gminy. 
Młodzież z kolei podziwiała aktywność i kreatywność se-
niorów. Dzięki takim spotkaniom uczestnicy wiele się od 
siebie uczą. Wspólne działania sprawiają, że zarówno se-
niorzy, jak i młodzież czują się sobie potrzebni i dla sie-
bie ważni.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Jubileusze Złotych i Diamentowych Godów
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” 

A. Bekante

z Ładnej:
Maria i Czesław Boruchowie
Krystyna i Władysław Nazimkowie
Zofia i Jan Nowiccy 

ze Skrzyszowa:
Anna i Tadeusz Gońkowie
Alfreda i Czesław Niemcowie
Pelagia i Józef Pęcakowie
Kazimiera i Stanisław Siedlikowie
Danuta i Władysław Stańczykowie
Genowefa i Tadeusz Wardzałowie
Izabela i Wiesław Zygułowie 

z Szynwałdu:
Elżbieta i Ignacy Kapustkowie
Maria i Stanisław Ziębowie 

Diamentowe Gody obchodziły 
pary z Ładnej:
Maria i Bronisław Bednarzowie 
Alojza i Alojzy Stelmachowie 

Jubilatom życzymy kolejnych lat 
życia w zdrowiu oraz wzajemnej 
miłości.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

cd str.12
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Funkcja opiekuńcza realizowana przez 
świetlice wspiera rodzinę w zakresie za-
pewnienia dzieciom bezpieczeństwa  
i opieki na okres pobytu dziennego w pla-
cówce.
Funkcja wychowawcza polega na orga-
nizowaniu czasu wychowanków, zapew-
nieniu wypoczynku i rozrywki, ale także 
kształtowaniu potrzeby osiągnięć i rozwi-
janiu zainteresowań podopiecznych czy 
pobudzaniu aktywności twórczej i spo-
łecznej. To także organizacja zajęć rekre-
acyjnych, a więc zabaw i gier zespołowych. 
Funkcja wychowawcza świetlicy obejmu-
je także pracę dydaktyczną z dzieckiem, 
a więc pomoc w odrabianiu zadań domo-
wych i wyrównywanie braków edukacyj-
nych. 
Funkcja społeczna świetlicy realizowana 
jest poprzez szeroką współpracę placówki 
z rodzinami wychowanków oraz szerszym 
środowiskiem lokalnym, a więc podmiota-
mi i instytucjami wspierającymi proces wy-
chowania dziecka (m.in. ośrodki kultury, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
szkoły, poradnie rodzinne, ośrodki pomo-
cy społecznej i inne). 
Funkcja terapeutyczna świetlicy obej-
muje organizowane w świetlicy zajęcia 
psycho- i socjoterapeutyczne. Mają one 
na celu korektę niewłaściwych postaw 
społecznych i wzorców zachowania oraz 
kształtowanie właściwego stosunku wo-
bec samego siebie i otaczającego świata.  

Na terenie gminy Skrzyszów funkcjonu-
je Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzy-

szowie z filią w Pogórskiej Woli od 2008 
r. Główna siedziba Placówki znajduje się  
w domu katechetycznym w Skrzyszowie, 
natomiast jej filia znajduje się w Pogórskiej 
Woli w domu parafialnym. Placówka pro-
wadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z tere-
nu gminy Skrzyszów w wieku od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy 
gimnazjum, zajęcia odbywają się pięć dni 
w tygodniu, przez cały rok. Dziecko zapisać 
można w dowolnym momencie w roku,  

w miarę wolnych miejsc. Poprzez swo-
ją działalność placówka wspiera rodziny 
obejmując dzieci i młodzież planowanymi 
działaniami wychowawczymi, edukacyjny-
mi i opiekuńczymi. Organizowana jest po-
moc w nauce, odrabianie lekcji, w tym za-
kresie współpracują z nami wolontariusze 
i leaderzy młodzieżowi, którzy jako nasi 
byli wychowankowie z racji wieku opuścili 
progi placówki, ale z przyjemnością nadal 
udzielają się w naszych przedsięwzięciach 
i oferują swą pomoc. Poprzez zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze dajemy jako wy-

chowawcy zrozumienie i oparcie dla dzie-
ci. Proponujemy wiele zajęć rozwijających 
zainteresowania - zajęcia kulinarne, pla-
styczne, muzyczne, techniczne, a także za-
bawy ruchowe, relaksacyjne, integracyjne, 
profilaktyczne i terapeutyczne. Dzieci rów-
nież korzystają z różnych form dożywia-
nia. W czasie ferii zimowych i wakacji dzie-
ci mają szansę na wycieczki, a także wyjścia 
do kina, teatru, na lodowisko, itp. Dla umi-
lenia wychowankom czasu spędzanego  
w placówce, dla nich jak i dla ich rodziców 
organizowane są różnego rodzaju impre-
zy okolicznościowe, tematyczne i uroczy-
stości wewnątrz placówek.  Wszelkie tego 
typu zajęcia stanowią wspaniałą alterna-
tywę dla czasu spędzonego przed kompu-
terem, telewizją czy bezcelowym „włócze-
niem się” po okolicy. Nade wszystko jednak 
zaspokajają naturalną potrzebę młode-
go człowieka do poczucia przynależności, 
akceptacji i zrozumienia będące źródłem 
satysfakcji i uśmiechu na twarzy. Wiemy 
wszak, że „kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” (J. Korczak).
Placówka jest czynna codziennie od po-
niedziałku do piątku, w godzinach po-
południowych, po zajęciach szkolnych, 
a udział całkowicie nieodpłatny. W czasie 
wolnym od zajęć lekcyjnych, podczas ferii 
zimowych i letnich zajęcia są prowadzo-
ne w godzinach dopołudniowych.  Szcze-
gółowe informacje dot. funkcjonowania 
placówki są dostępne pod adresem stro-
ny internetowej: www.pwdskrzyszow.pl

Aneta Sołowij

Kalejdoskop zdarzeń

Jezus powiedział Piotrowi, że jest skałą, opo-
ką, na której wybuduje swój Kościół. Wierni 
z Pogórskiej Woli także budują na Piotrze. 
Kamień węgielny stawianej świątyni pocho-
dzi z Rzymu, z grobu św. Piotra.
 - Zaczęliśmy budowę w 2010 roku. Buduje-
my powoli, do przodu, na ile nas stać – mówi 
ks. Jerzy Borczewski, proboszcz z Pogórskiej 
Woli, a zarazem dziekan dekanatu Tarnów 
Wschód. 
Dotychczasowa drewniana świątynia jest 
mała i kłopotliwa, bo wierni nie mieszczą się 
w niej, w zimie marzną. – Istotny jest powód 
budowy nowego kościoła, a jest nim rozwój 
miejscowości. Każdego roku, od kiedy tu je-
stem, święcimy około dziesięciu nowych 
domów. W ciągu tych dziesięciu lat para-
fia powiększyła się o kilkuset wiernych. Per-
spektywy są takie, że dalej Pogórska Wola 
będzie się rozwijać – mówi ks. Borczewski. 
– Wobec tego dotychczasowy kościół staje 
się jeszcze ciaśniejszy.
Bryłę nowej świątyni już teraz można podzi-
wiać. Jest nowoczesna, ale klasyczna, trady-
cyjna w formie. Autorem projektu jest archi-

tekt Maciej Nejman z Tarnowa. – Próbowa-
łem połączyć w tym projekcie potrzeby pa-
rafii, a także obecność starej świątyni. Dla-
tego bryła jest taka właśnie, jaką możemy 
oglądać. Świątynia została nieco cofnięta 
od jezdni, wieża nowego kościoła jest rów-

nież cofnięta i umieszczona z drugiej stro-
ny, żeby nie zdominować starej świątyni. 
Tradycja naszego kościoła mówi, że wnętrze 
musi być funkcjonalne, ale także sprzyjają-
ce skupieniu, modlitwie, stąd nawiązanie do 

tradycji architektury tworzące taki klimat – 
podkreślił Maciej Nejman.
W homilii bp Andrzej Jeż mówił o tym, czym 
jest kamień węgielny, jakie są jego funkcje, 
treść i sens. Poza tym zwrócił uwagę na ko-
nieczne dyspozycje wspólnoty budującej 
świątynię. – Materialna świątynia powin-
na uwidaczniać to, czym żyje wspólnota. 
Piękno wnętrza świątyni powinno odzwier-
ciedlać piękno naszych dusz kochających 
Boga. Wznosząc nową świątynię, budujecie 
dlatego Kościół żywy – powiedział do ze-
branych w czasie uroczystości parafian.
Biskup prosił także zebranych, aby wobec 
stałego rozwoju miejscowości, osiedlania 
się w niej nowych mieszkańców, dotych-
czasowi parafianie zechcieli dobrze przy-
jąć nowych, pokazać im możliwości włącza-
nia się do wspólnoty, aktywności w parafii. 
– Otwierajcie innym drzwi do waszej wspól-
noty, drzwi do waszego kościoła – zaapelo-
wał.

źródło: http://www.pogorska_wola. 
diecezja.tarnow.pl/

Biskup Andrzej Jeż wmurował kamień węgielny 
w ściany budowanego kościoła w Pogórskiej Woli

cd ze str.11
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W związku z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, w budynku remizy OSP 
Łękawica trwała degustacja i sprzedaż 
między innymi bigosu przygotowanego 
przez kucharkę, Marię Kędzior, gołąbków 
wykonanych przez kucharki Szkoły Pod-
stawowej w Łękawicy Joannę Wzorek i Ha-
linę Budzik oraz sprzedaż placków przygo-
towanych przez rodziców uczniów. 
Na podziękowanie zasługują uczniowie 
klasy trzeciej i czwartej, którzy pod opie-
ką Elżbiety Budzik pomagali w sprzedaży. 
Duży wkład w organizację sobotniego wy-
darzenia na rzecz pomocy w leczeniu Jarka 

wniosły kucharki z przedszkola w Łękawi-
cy: Halina Madej i Anna Kępa, które przy-
gotowały pierogi, a także rodzice przed-
szkolaków, którzy upiekli placki. Pierogi 
przygotowała także pani Kępa z Łękawicy, 
natomiast pani Elżbieta Kosiba oferowa-
ła dzieciom hot dogi. Ponadto pszczelarze  
z Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie przeka-
zali na sprzedaż miód. 
Sobotnia akcja pomocy choremu Jarko-
wi pozwoliła zebrać kwotę 6 490,2 zł., zaś 
Szkoła Podstawowa w Łękawicy zebrała 
kwotę 3 280 zł. z przygotowanych przez ro-
dziców produktów. Łącznie zebrana kwota 
wyniosła 9 770,2 zł.
Organizatorzy Ryszard Buras oraz radny 
Tomasza Bień składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim organizacjom i indywi-
dualnym osobom, które włączyły się w po-
moc przy organizacji sobotniej zbiórki.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Wszyscy, którzy chcą 

pomóc w leczeniu 

Jarka mogą przekazać 

środki za pomocą

 

 https://zrzutka.pl/

walka-z-glejakiem

-jarek-15-lat

Kalejdoskop zdarzeń

Pomoc dla chorego Jarka
W trakcie meczy ligowych w Łękawicy 22 października odbywały się rozgrywki 

kolegów z drużyny ciężko chorego Jarka, podczas których przeprowadzono zbiórkę 
pieniędzy na pomoc w leczeniu. Jarek ma 15 lat i walczy z glejakiem mózgu.

X Festyn Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego

W Skrzyszowie został zorganizowany X Festyn Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem  
„Bądź bezpieczny maluchu w drogowym ruchu”. 

Organizatorzy festynu: Małopolski Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Tarnowie, Urząd Gmi-
ny w Skrzyszowie oraz Zespół Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, 
uczyli około czterystu najmłodszych uczest-
ników ruchu drogowego z gminy Skrzyszów 
i miejscowości ościennych, zasad bezpiecz-
nego zachowania się.
Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, po-
nadto mogły wykazać się umiejętnością jaz-
dy na rowerze, wzięły także udział w pokazie 
udzielania pierwszej pomocy. 
Organizatorzy przygotowali pojazdy,  
w których uczestnicy robili sobie pamiąt-
kowe zdjęcia. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li nagrody ufundowane przez wójta gmi-
ny Marcina Kiwiora, a maskotka „Wawe-
lek” częstowała wszystkich słodyczami. 

/źródło: U.G. Skrzyszów/
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Kalejdoskop zdarzeń

„Bezpieczna droga 
do szkoły z mrówkami”

Firma SUFIGS MRÓWKA z siedzibą w Tarnowie, wspólnie  
z policjantami tarnowskiej komendy oraz sympatyczną 

maskotką mrówki, uczyli najmłodszych uczniów wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy Skrzyszów, jak bezpiecznie 

poruszać się po drogach. 

Policjanci oraz maskotka mrówki rozpoczęli cykliczne spotkania  
z dziećmi, by nauczyć ich zasad prawidłowego zachowania w czasie 
drogi do i ze szkoły. Dzieciom w nauce pomagała olbrzymia maskotka 
mrówki, która rozdała im odblaskowe kamizelki, odblaski na rękę oraz 
breloki do przypięcia na plecaku szkolnym. 

W czasie tych spotkań, w formie zabawy, dzieci są uwrażliwiane na za-
grożenia wynikające z bycia niechronionym uczestnikiem ruchu dro-
gowego. Dodatkowo dzięki rozdanym elementom odblaskowym ma-
luchy są lepiej widoczne dla kierowców w okresie jesienno-zimowym.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Nagroda dla strony
 www.szynwald.pl
Sołectw@ w sieci

12 października w Poznaniu podczas 
Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów  
dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych 

POL-ECO-SYSTEM, odbyła się konferencja „Wieś 
Polska - Wieś Innowacyjna”, w czasie której nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu SOŁECTW@ w sieci. 

W tegorocznej edycji strona szynwald.pl, jako finalista, 
otrzymała dyplom oraz nagrodę za najlepszą wiejską stro-
nę internetową w woj. małopolskim.

Wśród finalistów reprezentujących poszczególne woje-
wództwa, zostali wybrani zwycięzcy IV edycji konkursu. 
Pierwsze miejsce zostało przyznane portalowi czadrow.pl 
(woj. dolnośląskie). Drugie miejsce zajęła strona strazow.pl 
(woj. podkarpackie). Trzecie miejsce zajęła strona staraso-
botka.pl (woj. łódzkie).

Organizatorem Konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Soł-
tysów, a jego celem przeciwstawienie się wykluczeniu cy-
frowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. 

/źródło: www.szynwald.pl/

fot. Mateusz Papuga
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Niesamowitym prze-
życiem było obejrze-
nie wyjątkowej wy-
stawy multimedialnej 
„Van Gogh Alive – The 
Experience”, która 
wcześniej była poka-
zywana m.in. w Berli-
nie, Mediolanie, Singa-
purze, Warszawie. Wy-
stawa, pomimo, iż nie 
przedstawia w trady-
cyjny sposób obrazów 
artysty, dzięki nowoczesnej technologii pozwala poznać twórczość malarza z zu-
pełnie innej perspektywy. Każdy widz dzięki barwnym animacjom podkreślonym 
piękną muzyką może poczuć klimat miejsc bliskich życiu Van Gogha.  Możemy 
przenieść się do XIX-wiecznej Holandii, Paryża czy Arles, oddać się refleksji nad 
lekturą cytatów artysty. Organizatorem wystawy jest HIGH NOTE EVENTS.
Zupełnie odmienna w swojej tematyce i formie jest wystawa„Rodin/Dunikow-
ski. Kobieta w polu widzenia”, która stanowi próbę konfrontacji dzieł dwóch wy-
bitnych rzeźbiarzy: Francuza Augusta Rodina i Polaka Xawerego Dunikowskie-
go. Łącznie ekspozycja przedstawia 76 obiektów: obrazów, rzeźb i rysunków, któ-
rych głównym tematem jest kobieta. Wśród zebranych dzieł aż trzydzieści zostało 
przywiezionych z Musée Rodin w Paryżu.
W jeszcze inną atmosferę przeniosła widzów wystawa „Szuflada Szymborskiej”. 
Niezwykły klimat tworzą szuflady, w których znajdują się przedmioty należące do 
noblistki, jak również meble z jej mieszkania: słynna zielona sofa, regał na książki 
czy telefon, przez który można mi.in. posłuchać wierszy czytanych przez poetkę. 
Zebrane przedmioty, fotografie i cytaty wprowadzają widza w prywatny świat po-
etyckiej wyobraźni Wisławy Szymborskiej.

Weronika Siemek

Kultura

Krakowskie Targi Książki
W tym roku krakowskie Międzynarodowe Targi Książki odbyły się po raz 

XX. w dniach 27-30 października w Międzynarodowym Centrum Targowo-
Kongresowym EXPO Kraków. 

W targach wzięło udział 700 wystawców z 25 krajów, 759 autorów z Polski i za-
granicy oraz około 68 tysięcy zwiedzających. Hasłem przewodnim Targów Książ-
ki był cytat z twórczości wybitnego, izraelskiego pisarza Etgara Kereta: „Żeby czy-
tać, trzeba być otwartym”.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, podobnie jak w ubiegłym 
roku otrzymało zaproszenie od Polskiego Związku Bibliotek, by zaprezentować 
się na Targach Książki w Krakowie, przedstawić swoją dotychczasową działalność, 
wydawnictwa, publikacje i realizowane projekty. Wśród osób odwiedzających sto-
isko Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek dużym zainteresowaniem cieszyły się 
katalogi z kolejnych edycji Ogólnopolskich Konkursów Fotograficznych. Goście 
podkreślali wysoką jakość prezentowanych wydawnictw i podejmowanych dzia-
łań, które w wiejskich instytucjach kultury są rzadko spotykane.

źródło: GCKiB

W zwiedzaniu wystawy stałej „Romowie.  
Historia i Kultura” towarzyszyła zwiedzającym 
kierownik muzeum Maria Cetera. 
Przewodniczka opowiadała o życiu codzien-
nym Romów, ich zwyczajach, kulturze i hi-
storii. Wspominała o kontaktach i współpracy 
Muzeum Etnograficznego z Romami mieszka-
jącymi w Tarnowie oraz z tymi, którzy odwie-
dzali muzeum w trakcie swoich podróży. 
Zachęcała także do posłuchania oryginalnych 
pieśni oraz muzyki cygańskiej w wykonaniu 
Teresy Mirgi, cygańskiej poetki, pieśniarki,  
gitarzystki i kompozytorki.

Elżbieta Płaneta

Spotkania ze Sztuką
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie dwudziestego piątego 
listopada zorganizowało wyjazd do Krakowa. Jego celem było obejrzenie 

trzech różnych wystaw sztuki. Pierwsza z nich to „Van Gogh Alive – the 
Experience” w Zabytkowym Dworcu Głównym, druga – „Rodin/Dunikowski. 

Kobieta w polu widzenia.”, trzeci – „Szuflada Szymborskiej”. Te wystawy 
znajdują się w kamienicy Szołayskich, będącej oddziałem Muzeum 

Narodowego.

Z wizytą w tarnowskim 
Muzeum 

Etnograficznym 
W październiku grupa seniorów 
z gminy Skrzyszów odwiedziła 

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie. 

źródło: GCKiB

fot. Elżbieta Płaneta
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KulturaKultura

Grupa teatralna „W kilku słowach” bierze udział  
w projekcie „Nasz Teatr - warsztaty teatralne”, w ra-
mach którego uczestnicy mogli zobaczyć w listo-
padzie dwa spektakle teatralne. Pierwszy z nich za-
tytułowany jest „Aksamitny Królik”, a drugi „Tajem-
niczy ogród”. Na przedstawienie młodzież wybra-
ła się do krakowskiego Teatru Groteska. Spektakl, 
który został zainspirowany powieścią Margery Wil-
liams zachwycił uczestników, którzy szczególną 
uwagę zwrócili na kostiumy aktorów i niezwykle 
zaskakującą scenografię. Przed obejrzeniem spek-
taklu młodzi aktorzy z grupy teatralnej „W kilku sło-
wach” mieli przyjemność brać udział w spotkaniu  
z aktorką Teatru Groteska Barbarą Cieślak, która 
opowiadała o lalce teatralnej.
Młodzi aktorzy byli również widzami Teatru im. Lu-
dwika Solskiego w Tarnowie, w którym obejrze-
li spektakl „Tajemniczy Ogród” na podstawie po-
wieści Frances Hodgson Burnett. Ciekawa sceno-
grafia i interesujące rozwiązania reżyserskie bar-
dzo spodobały się młodym aktorom. Po obejrza-
nym spektaklu młodzież miała okazję spotkać się 
z aktorem tarnowskiego Teatru im. Ludwika Sol-
skiego Mariuszem Szaforzem, który opowiedział o 
tajnikach zawodu aktora oraz odpowiadał na pyta-
nia dotyczące pracy w teatrze.
Zarówno wyjazd do Krakowa, jak i do Tarnowa 
były możliwe dzięki realizacji projektu „Nasz Teatr 
- warsztaty teatralne” w ramach programu „Bank 
Ambitnej Młodzieży”, który jest współfinansowa-
ny ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK 
- Grupa Santander.
Grupa teatralna „W kilku słowach” pracuje obec-
nie nad autorskim spektaklem „Zając i Dziecko” na 
podstawie książki Doroty Gellner o tym samym ty-
tule. Spektakl zostanie zaprezentowany w grudniu.
      

Opiekun grupy teatralnej Arkadiusz Boryczka

W Bibliotece Publicz-
nej w Szynwałdzie 
odbyły się dwa spo-
tkania warsztato-
we poświęcone two-
rzeniu biżuterii z gli-
ny. Zajęcia poprowa-
dziła Maria Mikosz  
z Ładnej. W czasie za-
jęć uczestniczki wy-
konały i pomalowa-
ły dowolnie wybra-
ny przez siebie rodzaj  
biżuterii. 

W.S.

Grupa teatralna 
„W kilku słowach”  

działająca w Gminnym 
Centrum Kultury  

i Bibliotek
Teatralne inspiracje

Na wystawie prezen-
towane były zarówno 
prace uznanych twór-
ców takich jak: Daniel 
Pielucha, Karol Bąk, 
Renata Brzozowska, 
Damian Lechoszest, 
Pola Minster, Ryszard 
Rosiński czy Dariusz 
Ślusarski, jak i obra-
zy oraz grafiki arty-
stów początkujących. 
Prace są połączeniem 
bardzo wielu technik: 
akrylu, akwareli, pa-
steli, oleju na płótnie. 
Pojawiły się również 
obrazy wykonane ze 
szkła, kory i gliny.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów zarówno szkół 
podstawowych, jak i gimnazjów. Uczniowie z Szynwałdu razem z nauczycielem, 
Iwoną Porębą mieli okazje przeżyć nietypową lekcję plastyki. W ramach zajęć 
malowali szkice będące odzwierciedleniem prac oraz tworzyli opisy stanowią-
ce ich własną interpretację. 
Program pn. „Derby Artystyczne” to projekt społeczny, którego celem jest upo-
wszechnianie malarstwa i grafiki, m.in. poprzez bezpośrednią prezentację wy-
staw w miejscach dających możliwość szerszego odbioru, poza galeriami wysta-
wienniczymi, jak również integracja środowisk artystycznych z  różnych regio-
nów Polski, z uwzględnieniem Polski południowej. 
Wystawa była prezentowana od 18 października do 4 listopada.

W.S.

Spotkanie z malarstwem 
współczesnym

W bibliotece w Szynwałdzie w ramach programu „Derby artystyczne 
2016” prezentowana była wystawa pt. „Świat kobiety” i „Kolory regionu”. 

Ekspozycję stanowiły 52 obrazy pięćdziesięciu artystów.

Warsztaty tworzenia 
biżuterii z gliny

fot. Justyna Kielian
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Najmłodsze grupy uczestników zajęć stanowią dzieci  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a najstar-
sze obejmują uczniów z klas gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom wszyst-
kich uczestników, program kursu realizuje zarówno te-
maty będące powtórką i uzupełnieniem szkolnych lek-
cji angielskiego, jak i dodatkowe zagadnienia z grama-
tyki angielskiej, słownictwa oraz historii krajów angloję-
zycznych. 
Zajęcia przygotowywane są pod kątem potrzeb eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży, natomiast ich zasadniczym ce-
lem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczestni-
ków językiem angielskim oraz motywowanie ich do po-

szerzania wiedzy. Ponadto, wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość nabierania pewności siebie w po-
sługiwaniu się językiem angielskim i przełamywaniu bariery językowej. Różnorodność stosowanych me-
tod i technik pracy z dziećmi oraz młodzieżą wpływają na atrakcyjność i dużą popularność zajęć. Cały 
kurs w obu bibliotekach potrwa do czerwca przyszłego 
roku. Zajęcia w bibliotece w Szynwałdzie prowadzi Monika 
Garstka-Kot, wykwalifikowany pedagog z wieloletnim do-
świadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i 
dorosłymi. Natomiast w bibliotece w Łękawicy kurs prowa-
dzi Aneta Zych-Gwizdała, nauczyciel języka angielskiego, 
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Informacje o dodatkowych zapisach można uzyskać 
bezpośrednio w bibliotekach lub pod numerami telefonów: 
14 67 42 346 - Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie;  
14 67 44 234 - Biblioteka Publiczna w Łękawicy.

W.S.

KulturaKultura

Kolejna wystawa  
w Gminnym Centrum 

Kultury i Bibliotek
 

Od 11 grudnia w Bibliote-
ce Publicznej w Szynwałdzie 
można oglądać debiutancką 
wystawę malarstwa pt. „Roz-

kwit” Beaty Piski  
z Łękawicy. 

Ekspozycje stanowią obrazy 
o różnej tematyce. W pracach 
dominują portrety i pejzaże. 
Beata Piska ma 28 lat, a swo-
ją przygodę z pędzlem rozpo-
częła w wieku 16 lat. Obecnie 
rozwija swój warsztat malarski 
wykorzystując technikę olejną. 
Wystawę można oglądać do 
11 stycznia w godzinach pracy  
biblioteki.

Zajęcia z języka angielskiego w bibliotece w Szynwałdzie i Łękawicy

Angielski dla każdego 
W bibliotekach w Szynwałdzie i w Łękawicy rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego. Kurs 

odbywa się w poniedziałki (biblioteka w Szynwałdzie) i w środy (biblioteka w Łękawicy) w kilku 
grupach wiekowych. Zajęcia w bibliotece w Łękawicy rozpoczęły się w styczniu i są kontynuowane po 

wakacyjnej przerwie, a zajęcia w Szynwałdzie zostały zainicjowane we wrześniu.

Szkolne wieści

Uczniów do konkursu przygotowała mgr Aneta Mikuś z pomocą Pawła Nowaka, 
absolwenta szkoły. Dla szkoły jest to duże wyróżnienie, tym bardziej, że od kilku 
lat uczniowie zdobywają czołowe miejsca w tym przeglądzie.
Chór pod kierunkiem Anety Mikuś, nauczyciela muzyki i mgr Romana Zubka, by-
łego dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie oraz Pawła Nowaka przy-
gotował również oprawę muzyczną na uroczystość „Wmurowania kamienia wę-
gielnego” w nowym budynku Kościoła w Pogórskiej Woli, m.in. przygotowując re-
pertuar w języku łacińskim. 
Obecnie chór przygotowuje się do koncertu kolęd, nie tylko dla społeczności gmi-
ny, ale także do występów gościnnych w Tarnowie, Tuchowie i na Węgrzech.   

/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/

Sukces uczniów w Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej 

Delegacja uczniów ze szkolnego chóru Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Pogórskiej Woli w składzie: Martyna Sroka, Małgorzata 
Łączak, Agata Wywrot, Aleksandra Kamień, Dominika Baran i Konrad 
Armatys, wyśpiewała II miejsce w XII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej  
i Żołnierskiej w Pleśnej. 

źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli
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Dziedzictwo 
pokoleń

 

– krąg pamięci w Łękawicy, 
czyli jak czwartoklasiści stali 

się  dokumentalistami

Klasa czwarta podjęła kontynuację in-
nowacji pedagogicznej „Interdyscypli-

narne kształcenie kompetencji poznaw-
czych uczniów drugiego etapu edukacyj-
nego”. Autorki tego projektu: Teresa Ko-
zaczka i Kinga Wzorek obawiały się, że 

dla czwartoklasistów projekt ten będzie 
zbyt dużym wyzwaniem. Uczniowie jed-

nak zaskoczyli wszystkich niestandar-
dowymi metodami uczenia się poprzez 

tworzenie własnych prac autorskich. 

C

Czwartoklasiści samodzielnie nakręcili film 
dokumentalny wykorzystując do tego celu 
telefony komórkowe. Były to krótkie repor-
taże z udziałem członków ich rodzin, któ-
rzy byli świadkami historycznych wyda-
rzeń. Wśród reportaży warto wyróżnić Jo-
annę Łabno z klasy IV b, która nakręciła 
krótki film z udziałem swojej babci, Stefa-
nii Kosiby. Bohaterka tego filmu opowia-
da o losach Łękawicy w kontekście II woj-
ny światowej. 

Reportaż ten, jak również prace pozosta-
łych uczniów został opublikowany na stro-
nie internetowej szkoły w galerii „Za co 
kocham Łękawicę. Za co kocham Polskę”. 
Uczniowie udowodnili w ten sposób, że 
różnego typu komunikatory mogą służyć 
do celów edukacyjnych.

Teresa Kozaczka

Podczas mszy ks. Jakub Piekielny w swo-
jej homilii wzywał do traktowania patrio-
tyzmu, jako ważnego chrześcijańskiego 
obowiązku. Następnie uczniowie, a także 
zaproszeni goście w progach szkoły zosta-
li powitani przez dyrektor Urszulę Muchar-
ską-Ramzę oraz „gazeciarzy”, którzy każde-
mu gościowi wręczyli pamiątkowe wyda-
nie prasy, plakatów i ogłoszeń z września 
1939 roku. Towarzyszyli im starsi koledzy, 
wręczający każdemu „Śpiewnik Patriotycz-
ny”. 
Główne obchody miały miejsce w odświęt-
nie udekorowanej sali gimnastycznej, w 
której na honorowym miejscu widniał po-
mnik Żołnierzy Westerplatte. Dyrektor 
szkoły w słowach powitania przypomnia-

ła o głównym celu obchodzenia święta pa-
trona szkoły. Na uroczystości zabrali głos: 
przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna 
Marszałek-Siciarz oraz wójt gminy Marcin 
Kiwior. Wspólnym mianownikiem tych wy-
powiedzi były rozważania na temat związ-
ków z polską historią i współczesnego zna-
czenia słowa patriotyzm, które wybrzmia-
ło w pytaniu „A gdzie jest Wasze Wester-
platte?”. 
W postaci dramy uczniowie przedstawi-
li waleczność i poświecenie bohaterów 
z Westerplatte. Uroczystość zakończyło 
wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich.

Teresa Kozaczka

A gdzie jest Wasze Westerplatte? 
Dzień Patrona Szkoły im. „Bohaterów Westerplatte” w Łękawicy w tym roku święto-
wany był jedenastego października. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą, 

którą odprawił ks. katecheta Jakub Piekielny. Dalsza część uroczystości odbyła się  
w sali gimnastycznej szkoły.

Lekcja historii 
w przedszkolu w Szynwałdzie

Dzieci z przedszkola publicznego w Szynwałdzie uczciły Święto Niepodległości 
przygotowując tematyczną inscenizację, w której głównym bohaterem był marszałek 
Józef Piłsudski. Przedszkolaki śpiewały również patriotyczne pieśni.

/źródło: Przedszkole Publiczne im. Ks. Aleksandra Siemieńskiego w Szynwałdzie/

źródło: S.P. w Łękawicy
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Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się preferencje smakowe oraz 
upodobania żywieniowe, mogące w przyszłości odbić się na zdrowiu naszych dzie-
ci. Z troski o prawidłowy rozwój dzieci w Przedszkolu Publicznym w Łękawicy od-
były się zajęcia pod hasłem „Jak o zdrowie dbamy i jak się odżywiamy” dla dzieci. 
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy najmłodszych na temat zdrowego stylu życia 
oraz zapoznanie ich z wartościami odżywczymi owoców i warzyw. W toku prowa-
dzonych zajęć przedszkolaki doskonale radziły sobie z podziałem produktów żyw-
nościowych  na te stanowiące wartość dla organizmu ludzkiego i te bezwartościo-
we. Dzieci przypomniały sobie również wiadomości dotyczące piramidy żywienia 
oraz właściwych nawyków żywieniowych.
Istotny był również temat aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.
Wśród najmłodszych poruszono także temat zdrowej, ekologicznej żywności, któ-
ra jest preferowana w naszym przedszkolu. Dzieci poznały także walory pokarmów 
zawierających najwyższe wartości odżywcze. Przeprowadzona akcja miała charak-
ter profilaktyczny i pozwoliła uświadomić dzieciom to, jak ważne jest dbanie o wła-
sne zdrowie. Na zakończenie wszyscy otrzymali książeczkę tematyczną pt. „Przed-
szkolak na piątkę”, dzięki której wspólnie z rodzicami mogą pogłębiać wiedzę na te-
mat zdrowego żywienia.       
                                          Wioletta Zielińska

Zajęcia z profilaktyki żywienia 
w przedszkolu w Łękawicy

Jak o zdrowie dbamy i jak się odżywiamy

Autorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Łękawicy, a jego celem jest kształcenie umiejętności i kompetencji matematycznych, 
pogłębianie wiedzy i wyrównywanie szans edukacyjnych. Uczniowie w ramach projektu opracowali gry i zabawy matematyczne, 
zbierali informacje o słynnych matematykach, wykonywali ich karykatury i zorganizowali Festiwal Gier Matematycznych. 
Do współpracy zaangażowano rodziców uczniów biorących udział w projekcie, którzy uczestniczyli w warsztatach pt. „ Matematyka 
nie jest trudna, matematyka nie jest nudna, matematyka uczy, bawi nas”, prowadzonych przez nauczycielki matematyki: Kingę Wzorek-
Szpalę i Annę Makowiec. Wynikiem wspólnej z rodzicami pracy było opracowanie metod skutecznego uczenia się matematyki. 
W celu urozmaicenia zajęć w ramach projektu jego uczestnicy odbyli wycieczkę do Krakowa, gdzie głównym punktem programu było 
zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w podziemiach rynku. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się piętnastego 
grudnia. Projekt jest dofinansowany przez Fundację mBanku.

/źródło U.G. Skrzyszów/

Projekt „Festiwal nauki - inspiracje matematyczne” 
Od 15 września trzydziestu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy i dwudziestu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ładnej 

realizuje projekt pn. „ Festiwal nauki- inspiracje matematyczne”.

źródło U.G. Skrzyszów fot. Kinga Wzorek-Szpala
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Warsztaty 
garncarskie 

w szkole 
podstawowej w Ładnej

W dniu 29 listopada uczniowie klas pierwszych, dru-
gich i trzecich pod kierunkiem pani Marii Mikosz, 
właścicielki Pracowni Garncarskiej ,,Ulepione Ma-
rzenia” wzięli udział w warsztatach, na których ozda-
biali serca z gliny. 
Dekoracje stanowiły własnoręcznie wykonane kwia-
ty. Każdy uczeń miał możliwość formowania dzban-
ka na kole garncarskim. Przedmioty te posłużą dzie-
ciom jako prezenty na Dzień Babci i Dziadzia.

/źródło: S.P. w Ładnej/

Śladami polskości 
w Wilnie i Kownie

Uczniowie Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli pod opieką  

dyr. Reginy Kiwior, ks. Romana Górowskiego i Rajmunda Kapustki,  
pojechali na wycieczkę do Wilna i Kowna.

Uczniowie mogli zobaczyć ukochane przez Józefa Piłsudskiego Wilno, miasto 
tak bliskie sercu również wielu innych Polaków. To właśnie tu, w wileńskiej dziel-
nicy Rossa, złożono serce Józefa Piłsudskiego oraz jego matki, brata Adama, sio-
stry Ludwiki Majewskiej i pierwszej żony Marii. Po obydwóch stronach pochowa-
ni zostali towarzysze walk, którzy zginęli w latach 1919-1920 broniąc Wilna oraz 
żołnierze AK polegli w czasie II wojny światowej. Uczniowie złożyli na mauzo-
leum kwiaty i zapalili biało czerwone znicze, także na grobach innych wybitnych 
Polaków: ojca Juliusza Słowackiego, Euzebiusza, Joachima Lelewela, brata i sio-
stry J. Piłsudskiego. Młodzież przekazała też ofiarę na odbudowę zniszczonych, 
polskich pomników na tej nekropolii.
W Wilnie uczestnicy wycieczki zwiedzili wiele miejsc związanych z Adamem Mic-
kiewiczem i Juliuszem Słowackim oraz obiektów z czasów panowania na pol-
skim tronie dynastii Jagiellonów. W podziemiach Katedry Wileńskiej pochowany 
jest Kazimierz Jagiellończyk, Elżbieta Habsburżanka - pierwsza żona króla Zyg-
munta Augusta i jego druga żona - Barbara Radziwiłłówna. Tu, w podziemiach, 
znajduje się także urna z sercem Władysława IV Wazy.
Uczniowie mogli zobaczyć również założony przez Stefana Batorego Uniwersy-
tet Wileński, na którym studiowali wybitni polscy literaci oraz Muzeum Adama 
Mickiewicza. Uczestnicy wycieczki byli również w Kaplicy Ostrobramskiej oraz w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie. Zwiedzili także miejsca pobytu Na-
poleona Bonaparte w czasie wyprawy na Moskwę w 1812 r. i miejsce, w którym 
mieszkał marszałek Piłsudski.
Wycieczkowicze zwiedzili także Kowno, które w okresie międzywojennym było 
stolicą Litwy. Z miastem tym związane było m. in. życie. A. Mickiewicza.
Ważnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej w szko-
le w Janówce koło Augustowa. Z kolei wyjazd do Augustowa był okazją do rej-
su Doliną Rospudy po rzece Netcie, Klonowicy oraz po Jeziorze Neckim, Białym 
i Studzienicznym. 
Wyjazd na Litwę był niezapomnianą lekcją historii.

/źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli/

źródło: S.P. w Ładnej

źródło: ZSPiG w Pogórskiej Woli
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Bartosz to bardzo młody chłopak. Nie boicie 
się Państwo, że taka nagła kariera może się 
źle skończyć?

R.K.: W grudniu skończy 20 lat. I teraz to ja 
się rzeczywiście obawiam. Zwłaszcza odkąd 
pojechał za granicę. Bo gdy był tutaj, my-
śmy do niego dzwonili i nawet gdy nie mógł 
odebrać telefonu, to oddzwaniał. I mieliśmy 
choćby telefoniczny kontakt. A teraz, odkąd 
wyjechał, przez tydzień zadzwonił tylko raz. 
A mnie się wydaje, że on powinien dzwonić 

codziennie. Tymczasem więcej się o nim do-
wiadujemy z telewizji i internetu niż od nie-
go. Ale damy mu trochę czasu. Czytałam, że 
w jakimś meczu już zagrał, czyli jest zdrowy. 
A to najważniejsze.

Gdy przejeżdżał do domu było jakieś świę-
to kulinarne?  Gotuje Pani „pod niego”? Co 
lubi najbardziej?

R.K.: On nigdy pod tym względem nie był 
wymagający. Staram się zawsze zrobić jego 

ulubione ciasto, ale on ostatnio patrzy na 
kuchnię pod kątem specjalnej diety. Nie za 
tłusto, odpowiednie witaminy, białko. Ko-
rzysta też z diety pani Lewandowskiej. Cza-
sami więc, gdy przyjeżdżał, to za nim przy-
jeżdżał  obiad w pudełeczkach. Sprawdza-
łam je dokładnie, czy są odpowiednio za-
bezpieczone, ale i tak nie wyobrażałam so-
bie długo, jak może śniadanie, obiad i kola-
cja przyjeżdżać w pudełeczkach, kurierem. 
K.K.: I tak było przez ostatnie pół roku. Można 
powiedzieć, że żywiła go pani Lewandowska.

O chłopcu, który kocha piłkę 
rozmowa z Renatą i Kazimierzem Kapustkami – część II

fot. Andrzej Banaś / Gazeta Krakowska
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Wydawało mi się, że piłkarze mogą sobie jed-
nak pozwolić na coś więcej niż ścisła dieta?

R.K.: Czasami sobie pozwalał. Ale chyba dorósł 
do tego, że diety musi pilnować.
K.K.: Zgadza się. Profesjonalni piłkarze bar-
dzo tego pilnują. Odżywianie jest ważne.  
W przypadku sportowców kości są mocno na-
rażone na różne kontuzje. Muszą być mocne. 
Wystarczy zresztą spojrzeć na Lewandowskie-
go. Ja nie słyszałem, żeby on miał jakąś poważ-
ną kontuzję. Bartosz hamburgera jadł ostatnio 
chyba jakieś dwa lata temu. Teraz trzyma die-
tę i widać efekty.
 
Wybierzecie się Państwo do niego, do Anglii?

R.K.: Nie wiem. Ale jeśli się okaże, że nawet 
na święta nie będzie mógł przyjechać, to 
trzeba będzie o tym pomyśleć.
K.K.: Ja chętnie pojadę na jakiś jego mecz. 
Bo na razie to gra tylko w sparingach.
A jak on sam do tego sukcesu, bo to przecież 
jest sukces, podchodzi? Ma jakąś ostrożność 
w sobie?
R.K.: Jest bardzo wyciszony. Nie „jara” go to 
za bardzo. Ma mało czasu na odpoczynek 
i myślenie i mam wrażenie, że to wszystko 
trochę go przytłacza. Myślę, że on marzy o 
spokoju i o tym, by tylko móc trenować i 
grać. Bo on to kocha. 
K.K.: Dobrze, że poszedł do Anglii. Bo te-
raz ma już spokój od polskich dziennikarzy. 
Tam go nikt nie zna. Takich jak on jest tam 
wielu, więc nie będzie już taki obserwowa-
ny i pod obstrzałem. Tu były non stop jakieś 
zaproszenia – do szkół, na spotkania. Nie 
wypadało odmawiać, ale w pewnym mo-
mencie nazbierało się tych zaproszeń bar-
dzo dużo. A on naprawdę nie ma czasu.
R.K.: Nie tak dawno przyjechał do domu. 
Padł na łóżko, ja przyniosłam mu tylko coś 
do picia i zapowiedziałam, że zrobię coś do-
brego do jedzenia. A on natychmiast za-
snął. Mąż się obruszył, że jak to, przyje-
chał do nas i śpi. A ja wolałam, żeby zasnął 
w domu w łóżku, niż za kierownicą. Bo wi-
działam jego zmęczenie. Po kilkudziesięciu 
minutach drzemki zerwał się i mówi - ma-
muś, ja już muszę jechać. Więc mówię mu 
- chłopie, to po coś ty przyjechał, jak ty je-
steś taki zmęczony. A on na to - bo potem 
byście mówili, że was nie odwiedzam. Więc 
przyjechał, żeby nam udowodnić, że mu za-
leży. A przecież ostatnio, oprócz treningów, 
biegał jeszcze na  korepetycje z angielskie-
go. Takie pod kątem sportu, żeby sobie na 

tym boisku jakoś radzić. Transfer się „dopi-
nał” więc i on się z tym angielskim śpieszył. 
Trudno się więc dziwić, że taki był zabiega-
ny i zmęczony.  

To fajna sprawa, że chłopak z malutkiej 
miejscowości zaszedł tak daleko. Okazuje 
się, że nie trzeba mieszkać w wielkim mie-
ście, w wielkim ośrodku. 

R.K.: Oczywiście. Trzeba mieć zapał, pasję i 
chcieć. Nie bez znaczenia jest też relacja oj-
ciec-syn, zupełnie niesamowita. Bartek za-
wsze wolał ojca, niż kolegów. Im się tema-
ty nigdy nie kończyły. Gdy przyjeżdżał na 
weekendy z Krakowa opowiadał mu wszyst-
ko bez końca, dając upust nagromadzonym  
emocjom. Na ojca Bartek zawsze mógł i 
może liczyć. A teraz, gdy już zaczął znikać z 
domu na dłużej, przyjeżdżać coraz rzadziej, 
powstała wyraźna pustka.

Gdy oglądacie Państwo mecz z udziałem 
syna, nie boicie się o kontuzję?

R.K.: Ja strasznie się boję. Dlatego ani jed-
nego meczu nie obejrzałam publicznie – bo 
było zorganizowane takie oglądanie w na-
szej remizie. Gdy zaczyna się mecz i Kapust-
ka wchodzi na boisko, ja się liczę ze wszyst-
kim. Boję się jego kontuzji, ale też nie chcia-
łabym, żeby był przyczyną czyjejś kontuzji. 
Bo on jest taki zadziorny i waleczny, a było-
by przykro, gdyby kogoś tam, przypadkiem 
uszkodził. To na szczęście nie żużel i nie 
boks, ale w piłce też dzieją się różne rzeczy. 
Coś się wydarzy i nagle szlaban - nie ma gra-
nia. A wtedy najbardziej bałabym się o jego 
psychikę. Nie wiem, jak on by to zniósł i  co 
ze sobą zrobił. Piłka to jest cały jego świat.
K.K.: A ja się boję, żeby się nie skompromi-
tował. Bartek nie musi być na boisku najlep-
szy, ale chciałbym, żeby w miarę się zapre-
zentował. Dlatego bałem się, że nie podo-
ła podczas meczu reprezentacji, w którym 
grał. Bo liga to liga, a reprezentacja to jed-
nak kilka półek wyżej. Ale on ciągle zaska-
kuje nas pozytywnie.
R.K.: Najtrudniejsze może być to, że on się 
jeszcze nie nauczył przegrywać. A tu na-
gle przyszło coś wielkiego. Nie liczył na to, 
a przyszło. Bartosz wie i sam przyznaje, że 
ma szczęście do ludzi, do trenerów. Lepiej, 
żeby nie uwierzył, że jest geniuszem, bo na-
wet geniusze mają chwile załamania. Ale co 
będzie, to będzie.

Nie boicie się Państwo, że woda sodowa 
uderzy mu do głowy?

R.K.: Jakoś nie. On się nie ekscytuje tymi wy-
darzeniami. Wcześniej miał wiele propozy-
cji, na które połakomiłby się niejeden młody 
chłopak. Bardzo intratne, ale Bartosz tak nie 
przelicza. On uznał, że będzie grał w swoim 
klubie właśnie dlatego, że to jest jego klub. 
Pieniądze się nie liczą, liczy się honor. Do tej 
pory tak było i mam nadzieję, że zostanie. 
Ale nie mogę zagwarantować, że to się nie 
zmieni, bo on idzie w świat. Zmienią go być 
może ludzie. Ale z niego, takiego jaki był do 
tej pory, jestem dumna. 

A w Anglii podpisał kontrakt na...?

K.K.: 5 lat. Tak z reguły się podpisuje. Jeże-
li ktoś wydaje duże pieniądze, a tu były już 
konkretne pieniądze, to chce coś z tego za-
wodnika mieć. Zresztą kluby chcą zarabiać. 
Jeżeli będzie się rozwijał to mogą sprzedać 
go kiedyś z zyskiem. Tak to działa.
R.K.: To bardzo długo, ale będzie dobrze. 
Bartek zawsze był spokojnym chłopcem. 
Mimo sukcesów, nigdy się nie wywyższał. 
Zawsze cichutko, na końcu, zawsze też z 
tymi, którzy na końcu. On nie potrzebuje 
splendoru. Jest spokojny, z każdym się do-
gaduje, bo nigdy nie był roszczeniowy. Ma 
w sobie coś takiego, że wszyscy go lubią. 
Ludzi raczej łączy niż dzieli. Gdy przyjechał 
do domu już będąc w reprezentacji, przy-
wiózł koszulkę reprezentacji. I pojechał do 
szpitala odwiedzić szkolnego kolegę. To ten 
biedny aż się rozpłakał, że właśnie jemu Bar-
tek tą koszulkę dał. A dla Bartka to było coś 
oczywistego. Dlatego w niego wierzę.

Bardzo dziękuję za rozmowę życząc, by 
ta wiara nigdy nie została wystawiona na 
próbę.

Rozmawiała Dorota Filip
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Gwiazdka dzieci

Gwiazdkowe prezenty oczami przedszkolaków
O tym, jakie prezenty gwiazdkowe w tym roku będą cieszyć się największym powodzeniem zapytaliśmy dzieci z Ładnej, Łękawicy, 
Pogórskiej Woli, Skrzyszowa i Szynwałdu. Wybrane pomysły najmłodszych na wymarzone upominki prezentujemy poniżej. Mamy 
nadzieję, że pod choinką znajdą się wszystkie upragnione prezenty.

Igor Polek z Pogórskiej Woli

Chciałbym dostać taki zega-
rek z jokejem, wkłada się do 
niego takie kółeczko i ono 
chyba wyskakuje.

Anastazja Kozak  
z Pogórskiej Woli
Ja bym chciała dostać taką 
Barbie - syrenkę, która umie 
sama pływać, taką różowo-
niebieską.

Tymek Więch 
ze Skrzyszowa
Chciałbym dostać 
drewnianą, niebieską łódź 
podwodną, taką z drzewa.

Zosia Ciężadło ze Skrzyszowa
Chcę taką lalkę Barbie, w takiej 
różowej sukience z paskiem i żeby 
była w średnim rozmiarze, i jeszcze 
chcę jasnozłotego kotka. Jeszcze 
chcę taki zamek z mostem, co ma 
taką księżniczkę i króla.

Ola Buczek z Ładnej
Na gwiazdkę chcę dostać pięć 
rzeczy: lalkę Barbie, której można 
malować włosy brokatami, 
małego, żywego kotka, żywego 
króliczka, lalkę, która umie sama 
chodzić i jeszcze drugiego, 
małego żywego kotka.

Weronika Poznańska  
z Szynwałdu
Chciałabym dostać 
czarodziejską różdżkę.

Filip Żurowski z Szynwałdu
Najbardziej chciałbym dostać 
wykrywacz do metalu, widziałem 
taki w Tesco, pomógłby mi wykrywać 
metal, jakby się gdzieś ukrył, np. 
gwoździki albo drobne pieniążki.

Ksawery Kamysz 
z Ładnej
Chcę płytę, Lego 
Dinozaury, myśliwca 
Ego ze Star Wars, Lego 
Policję i Lego Strażaka.

Nikola Obal z Łękawicy
Marzę o czarnym 
kucyku, co ma na imię 
Luna, ma róg i skrzydła 
i daje księżyc, i jest z 
miasta My Little Pony.

Olaf Setlak z Łękawicy
Chcę takiego dłuuuuuugiego 
Nerfa, to taki pistolet na 
strzałki.

 fot. Nikola Obal

 fot. Justyna Kielian
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 fot. Katarzyna Srebro

Historia

W gminie Skrzyszów przed laty
Czasopisma wydawane w gminie Skrzyszów

Historia czasopism, które ukazywały się w gminie Skrzyszów jest bardzo 
dynamiczna. Zanim ukazał się kwartalnik „Echo Gminy”, który obecnie trzymacie 

Państwo w rękach, wydawane były periodyki, które różniły się między sobą nie tylko 
szatą graficzną, ale również tytułami, pod jakimi się ukazywały.

Reasumując, pierwsza gazeta, jaka trafiła do mieszkańców to „Wiadomości z Gminy Skrzy-
szów” z 1997 roku. Później ukazywały się „Wieści z Gminy Skrzyszów” (od 2000 roku). Na-
stępnie w 2003 r. do rąk czytelników trafił „Pejzaż Skrzyszowa”, którego autorami i pomy-
słodawcami była młodzież z grupy „Świetliki” działająca przy Gminnym Centrum Kultury  
i Bibliotek w Skrzyszowie w latach 2000-2005. W tym samym, 2003 roku rozpoczęto wy-
dawanie „Skrzyszowskich Wieści” w biało-czarnej szacie graficznej. W 2004 r. „Skrzyszow-
skie Wieści” po raz pierwszy ukazały się w kolorowej szacie graficznej. Z kolei od 2011 
roku do dzisiaj ukazuje się „Echo Gminy”. Wydawcą wszystkich periodyków było Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek. Poniżej prezentujemy fotokronikę, która w telegraficznym 
skrócie przedstawia, jak wyglądały okładki wybranych wydań czasopism.

2003 r.2000 r.

1997 r.

2005 r.

2011 r. 2014 r. 2016 r.
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Kurier Sportowy

W skład zespołów weszli uczniowie szkoły podstawo-
wej: Sebastian Wątroba, Hubert Chrupek, Tomasz Nalep-
ka, Daria Wątroba oraz uczniowie gimnazjum: Arkadiusz 
Wątroba, Mateusz Nalepka, Ireneusz Plebanek, Gabrie-
la Podraza.

Dodatkowo Natalia Nalepka uczęszczająca do oddziału 
przedszkolnego zajęła trzecie miejsce w Mistrzostwach 
Małopolski w kategorii do sześciu lat. Jak twierdzą tre-
nerzy Natalii charakteryzuje się ona wyjątkową walecz-
nością oraz odpornością psychiczną.
Tak wysokie osiągnięcia uczniów są efektem zajęć i tre-
ningów, które na przestrzeni kilku ostatnich lat są pro-
wadzone w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii 
Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie oraz dodatkowych 
zajęć, które odbywają się w każdy wtorek w tzw. „starej 
szkole” w Skrzyszowie. 

Wszyscy wymienieni uczniowie są pasjonatami tej szla-
chetnej gry, a w doskonaleniu szachowych umiejętności 
wspomagają ich instruktorzy oraz rodzice. 
Szachy to najbardziej popularna gra planszowa na świe-
cie. Królewska gra w niesamowity sposób rozwija umysł 
dziecka. Taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytyw-
nie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także oso-
bowościowy. Dlatego zachęcamy uzdolnioną młodzież 
i dzieci do udziału w zajęciach szachowych odbywają-
cych się w szkołach i ośrodkach edukacyjnych na tere-
nie naszej gminy.

/źródło: U.G. Skrzyszów/

Cykl turniejów 
piłkarskich

Działacz sportowy Mateusz Zbrożek zorganizował 
cykl turniejów dla dzieci urodzonych w 2009, 2008, 

2007 i 2006 roku. Turnieje jeszcze trwają i będą nadal 
rozgrywane w Skrzyszowie.

Terminy turniejów dla poszczególnych roczników 
prezentują się w następującej kolejności:
– rocznik 2006:  17.12.2016
– rocznik 2007:  20.11.2016
– rocznik 2008:  10.11.2016
– rocznik 2009:  12.11.2016
Ważne informacje dla uczestników turniejów:
– koszt wpisowego to 250 zł;
– trzy pierwsze drużyny otrzymują puchary;
– trzech najlepszych zawodników (strzelec, bramkarz, 
zawodnik drużynowy) otrzyma statuetki; 
– wszyscy zawodnicy dostaną medale. 
Organizatorzy zapewniają poczęstunek w postaci pizzy.

/źródło: Z.G./

Kolejne sukcesy szachistów
Wyjątkowy miesiąc odnotowali szachiści ze szkoły w Szynwałdzie. Nie dość, że zostali drużynowymi Mistrzami Gminy, zarówno 

wśród szkół podstawowych jak i gimnazjalnych, to jeszcze w powiecie obie drużyny zajęły drugie miejsca. Drużyny występowały 
w składach czteroosobowych.

fot. Agnieszka Nalepka
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Kurier Sportowy

Zakończenie VIII edycji Amatorskiej Ligi 
Orlikowej „O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”

W Skrzyszowie 18 października rozegrano siódmą, ostatnią kolejkę w ramach VIII edycji Amatorskiej Ligi Orlikowej.  
Tym samym zakończyła się jesienna edycja Ligi Orlikowej, w której grało siedem zespołów. Kolejne mecze rozgrywane  

były w piątki na boiskach Orlika w Pogórskiej Woli oraz w Skrzyszowie.
 
Zwycięzcą Amatorskiej Ligi Orlikowej, a tym samym zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Skrzyszów została drużyna FC Feniks, miejsce 
drugie zajęli Niepokonani, pozycję trzecią zajęła ekipa Black & White, miejsce czwarte zajęła Alfa – Elektro, miejsce piąte zdobył zespół 
Szybcy i Wściekli, pozycję szóstą wywalczyła Wola Lubecka, a ostatnią, siódmą pozycję zajęła OSP Łękawica. W skład każdego z siedmiu 
wymienionych zespołów wchodzą reprezentanci różnych miejscowości z terenu powiatu tarnowskiego.

Po zakończeniu siódmej kolejki kończącej VIII edycję Amatorskiej Ligi Orlikowej organizatorzy, piłkarze oraz gospodarze Orlików spo-
tkali się na Rybakówce, gdzie uhonorowano wszystkie drużyny oraz wręczono podziękowania organizatorom i osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie i prowadzenie ligi. Organizatorami Amatorskiej Ligi Orlikowej byli wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior oraz  
Jerzy Sysło, zaś cały turniej sędziował Adrian Smagacz. 

/źródło: Z.G./

Zwycięskie 
drużyny 
Gminy 

Skrzyszów 
w A-klasie

Ostre strzelanie urządziły sobie 
drużyny z A-klasy z gminy Skrzyszów 

na koniec październikowej serii 
spotkań.

A-klasa: Tuchovia II Tuchów – Pogo-
ria Pogórska Wola 1:5 (bramki dla go-
ści: M. Hebda 2, Kulas, Jachym, Sitko) Ry-
glice – LUKS Skrzyszów 1:6 (2 Stach, Gą-
sior 1 – Barchan, Stańczyk), Niwka – Ład-
na 3:4. W tabeli LUKS jest trzeci i ma 27 
punktów, Pogoria jest na piątym miejscu 
z dziewiętnastoma punktami, z kolei Ład-
na siódma z szesnastoma punktami.

B-klasa, grupa V: Radar Łętowice – Szyn-
wałd 2:1. W tabeli Szynwałd jest siódmy  
i ma 19 punktów. B-klasa, grupa VI: Li-
wocz Szerzyny – Łękawica 1:2. Łękawi-
ca jest obecnie czwarta, zgromadziła 25 
punktów.

/źródło: U.G. Skrzyszów/
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Harmonogram wywozu odpadów od stycznia do czerwca 2017 r.
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