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Zbiornik już jest!
Zbiornik retencyjny „Skrzyszów” na potoku
Korzeń już funkcjonuje. Oficjalnie oddany
został w połowie października. Jego budowa
trwała dwa lata.
Zbiornik ma kształt litery V. Pojemność wynosi 779 tys. m3, powierzchnia 18,2 ha. Zapora
zbiornika ma wysokość 10,5 metra i długość
215 metrów. Zbiornik jest przygotowany na
przyjmowanie wody z potoku Korzeń, jednego
z głównych dopływów Wątoku.
Zmieniło się też otoczenie wokół zbiornika.
Dojechać do niego można nowymi drogami
dojazdowymi. Przebudowany został też most.
Inwestycja kosztowała około 21,5 miliona złotych. W dużej mierze została sfinansowana ze
środków z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Światłowody w Skrzyszowie
Czy wiesz, że...
Światłowód gwarantuje nowoczesne
korzystanie z Internetu. Zwiększa
szybkość transferu danych, co ułatwia
korzystanie z sieci i pozwala w jak najlepszej jakości korzystać ze stron internetowych.
Światłowód umożliwia także inne usługi. Pozwala korzystać z telewizji cyfrowej czy telefonii VoIP.
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Ma pięć kilometrów. Wydaje się to niedużo, ale tak naprawdę jest wielkim multimedialnym krokiem w przód. Mowa o sieci światłowodowej, która funkcjonuje już
w Skrzyszowie.
Światłowody to najnowsza inwestycja, zrealizowana przez firmę ZETO. Pięciokilometrowy odcinek łączy Urząd Gminy w Skrzyszowie z siecią ZETO SA w Tarnowie.
Dzięki światłowodom wszystkie budynki znajdujące się w pobliżu drogi ze Skrzyszowa do Tarnowa (od UG Skrzyszów w kierunku Tarnowa, ul. Braci Saków) mogą
być podłączone się do szybkiej sieci internetowej.
Obecnie do sieci podłączony jest już Urząd Gminy oraz Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie. Dołączyli do niej też klienci
indywidualni i pierwsze firmy. Ilość użytkowników wykorzystujących nowy sposób
przyłączenia do Internetu systematycznie rośnie.
Całość inwestycji pokryła firma ZETO SA. Dzięki przychylności firmy Tauron Dystrybucja, na słupach której został podwieszony światłowód, a także Wójta Gminy
Skrzyszów i Starostwa Powiatowego w Tarnowie, szybko i bardzo sprawnie załatwiono niezbędne formalności.
W przyszłym roku firma planuje kontynuować rozbudowę sieci światłowodowej
w Skrzyszowie. Nie wyklucza również jego budowy w kolejnych miejscowościach.

Przegląd faktów...
Kolejne odcinki dróg gminnych
zostały wyasfaltowane
W Gminie Skrzyszów poprawił się stan dróg w czterech sołectwach. Nową nawierzchnię asfaltową położono na następujących odcinkach: w Łękawicy „Za Jakubowską” (remont
skrzyżowania) i „Do Cmentarza” (o długości około 160 m);
w Pogórskiej Woli - „Graniczna” (o długości 100 m); w Szynwałdzie - „Na bibliotekę” - wjazd i „Jachymówka” (o długości ponad 100 m); w Skrzyszowie - „Za Gminą” (o długości
prawie 100 m).

Odbudowane kolejne drogi
w Pogórskiej Woli, Szynwałdzie
i Ładnej
Dwie drogi zniszczone w wyniku powodzi udało się odbudować
i zmodernizować. W Szynwałdzie odbudowano drogę gminną „Stary Gościniec na Skrzyszów” na odcinku 400 m. W Pogórskiej Woli
położono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej „Na Kiełbińskiego” o długości 760 m. Środki pochodziły z budżetu państwa
oraz budżetu gminy.
Z funduszu sołeckiego wykonano w miejscowości Ładna nawierzchnię asfaltową na odcinku 200 m na drodze gminnej „Stary Gościniec – TAURUS”.

Bezpieczniej przy E4
W Pogórskiej Woli i Ładnej wzdłuż drogi krajowej nr 4
poprawi się bezpieczeństwo pieszych. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Pierwszy odcinek o długości
450 metrów powstanie w Pogórskiej Woli, drugi odcinek
o długości 1.140 m powstanie w Ładnej. W bieżącym roku
planowane jest wykonanie robót ziemnych i przekładek
mediów. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu Pani Poseł Urszuli Augustyn.
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Przegląd faktów...
Chodnik w Łękawicy
Na początku października zawarta została umowa
na budowę chodnika ze Skrzyszowa w stronę Łękawicy. Jest to kolejny etap budowy, dla której opracowano
dokumentację na odcinku od mostu na potoku Wątok
w Skrzyszowie do granicy z miejscowością Łękawica.
W ramach inwestycji zostanie wybudowane 150 mb
chodnika wraz z poszerzeniem jezdni oraz odwodnieniem i zjazdami do posesji mieszkańców. Wartość inwestycji to kwota blisko 148 tys. zł.

Nowe instalacje, kotłownie
i grzejniki
Zakończyła się termomodernizacja i przebudowa zespołu
budynków Przedszkola i Domu Nauczyciela w Szynwałdzie.
Budynki ocieplono, wymieniono w nich okna, drzwi, parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne.
W przedszkolu wymieniono grzejnik wraz zaworami. Pojawiła się w nim również nowa kotłowania.
W Domu Nauczyciela zmodernizowano instalację C.O., zamontowano grzejniki, piece dwufunkcyjne i przewody powietrzno-spalinowe.
Inwestycja kosztowała ponad 550 tysięcy złotych. Została
dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Remiza z nowoczesnym
wyposażeniem
Kompleksowy remont remizy OSP w Pogórskiej Woli dobiegł
końca. Teraz jest większa, ale też bardziej funkcjonalna. Posiada
też powiększone i spełniające wszelkie normy garaże. W remizie
znajduje się też bardzo dobrze wyposażona sala z zapleczem
kuchenno-sanitarnym. W remizie zainstalowano też klimatyzację i system chłodzenia do chłodni. Na jej wybudowanie pozyskano ponad 20 tys. złotych z programu Małopolskie Remizy
oraz 450 tys. złotych z PROW w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Całość inwestycji to wartość ponad 1,5 miliona złotych.
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Szersza i jaśniejsza droga
Narodowy Programy Przebudowy Dróg Lokalnych przekazał ponad milion złotych na przebudowę drogi w Pogórskiej Woli od Ośrodka Zdrowia w kierunku Ładnej. Pierwszych prac można
spodziewać się wiosną. Uzależnione to będzie od
pogody.
Roboty podzielono na kilka części. Na początku
na odcinku od Ośrodka Zdrowia do starej oczyszczalni położony zostanie nowy asfalt, a droga
ma być poszerzona do pięciu metrów. Wzdłuż
niej wybudowany będzie chodnik. Pojawi się też
energooszczędne oświetlenie ledowe.
Drugi etap prac obejmuje kolejny odcinek drogi,
przewiduje remont zniszczonego w wyniku prowadzonych wodno-kanalizacyjnych prac asfaltu.
Prowizoryczne prace poprawiające drogę mogły
być wykonane teraz, nie gwarantowałyby jednak
poprawy stanu odcinka na dłuższy czas.

Pieniądze na wodociąg
i kanalizację
Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie budowy
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ładnej i
Pogórskiej Woli. Dotacja, wynosząca blisko dwa miliony
złotych, pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szanowni Mieszkańcy
Przypominamy o konieczności złożenia korekty deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkałych, zgodnie z art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399).
Dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby
osób zamieszkałych pod danym adresem, na co mają wpływ
np. narodziny, zgon i zamieszkanie na terenie gminy nowych osób. Jednocześnie informujemy, iż dane dotyczące
liczby zamieszkałych osób pod danym adresem podlegają
z urzędu weryfikacji.

UWAGA
Informujemy, że od 01.01.2015 r. zmieni się harmonogram
odbioru odpadów komunalnych. Nowe harmonogramy zostaną dostarczone przez firmę MPGK do każdego gospodarstwa domowego przy ostatnim odbiorze odpadów w roku
2014.
Harmonogramy będą również dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce gospodarka komunalna.

Termomodernizacja w Szkole
Podstawowej w Ładnej
W lepszych warunkach uczą się dzieci w Szkole Podstawowej w Ładnej. Wszystko dzięki termomodernizacji budynku wraz z salą gimnastyczną. Ściany obiektów ocieplono. W sali gimnastycznej wymieniono okna
z parapetami, a w całym budynku drzwi, rynny dachowe
i rury spustowe. W placówce jest też nowa instalacja C.O.
Koszt inwestycji wyniósł 550 tys. złotych. Dofinansowanie z WFOŚiGW 209 tys. złotych.

Cieplej w Szkole Podstawowej
nr 2 w Skrzyszowie
Zmienił się budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
w Skrzyszowie. Jest cieplejszy i dzięki temu energooszczędny. Na murach placówki położono styropian o grubości 15 centymetrów oraz tynk. Ponadto wymieniono parapety, instalację centralnego
ogrzewania i grzejniki. Zamontowano też centralny
zasobnik ciepłej wody. W szkolnej kotłowni jest teraz nowa kotłownia gazowa. Inwestycja kosztowała
prawie 250 tysięcy złotych i została dofinansowana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

5

Kalejdoskop zdarzeń...
Patriotycznie w Szynwałdzie
W tym roku mieszkańcy gminy Skrzyszów świętowali 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Szynwałdzie.
Uroczystości rozpoczęła msza święta. Po niej odbyła się okolicznościowa akademia przed pomnikiem Pamięci Poległych. Tam,
program artystyczny zaprezentowali nauczyciele i uczniowie
z Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Odbył się też koncert Orkiestry Dętej z Woli Rzędzińskiej.
Nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
Na uroczystości obecni byli: posłanka Urszula Augustyn, poseł
Józef Rojek, poczty sztandarowe, przedstawiciele Straży Pożarnej, reprezentacje stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz mieszkańcy gminy.

Integracyjne Andrzejki w Ładnej
Zgodnie z tradycją, w Szkole Podstawowej w Ładnej odbyła się zabawa
andrzejkowa dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Skrzyszów. Uczestniczyli w niej także podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Tarnowie oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, którymi opiekują się Siostry Nazaretanki z Tarnowa.
W trakcie imprezy odbyły się konkursy i wspólne zabawy. Inicjatorem
i głównym organizatorem tegorocznych andrzejek, podobnie jak w latach ubiegłych, był sołtys Ładnej Stanisław Barnaś.

Sukcesy skrzyszowskich
tancerzy
250 par uczestniczyło w Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim
„STARDANCE 2014”, które odbyło się w Skrzyszowie. W imprezie z bardzo dobrej strony pokazali się młodzi tancerze z Gminy
Skrzyszów. Pierwsze miejsce w kategorii 8-9-latków zajęli Oliwiera i Marcel Starostkowie. Drugie miejsce w kategorii do 10
lat przypadło Mateuszowi Łabno. To znakomite i niespodziewane osiągnięcia.
W zawodach w stylu tanecznym Standard zwyciężyła para Marcin Rosiński i Katarzyna Wdowicz reprezentanci „Strefy Tańca”
Warszawa. W stylu tanecznym Latin najlepszymi okazali się Kamil Górlicki i Aleksandra Banaszek z „Centrum Tańca” Radom.
Organizatorem GP byli: Klub Tańca Towarzyskiego, Stowarzyszenie Taneczne STARDANCE z Tarnowa oraz Zespół Szkoły
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie. Wydarzeniu
patronował Wójt Gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior. Sponsorami
były firmy: Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Firma Usługowo-Handlowa „MAT – MAT” Krzysztof Macior, AUTO
SPEKTRUM –Autoryzowany Partner Renault, Firma Taurus,
WMBS Skrzyszów, Firma Jacek Niedojadło, Rafał Czernecki Road
System Spółka Cywilna.
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Złoci i diamentowi jubilaci
w Gminie Skrzyszów
Kilkanaście par z Gminy Skrzyszów świętowało piękne jubileusze 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Na
okolicznościowej imprezie spotkali się w przedszkolu
w Skrzyszowie. W jej trakcie otrzymali medale przyznane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wójt gminy wręczył je następującym parom świętującym 50-ciolecie
małżeńskiego pożycia:
Marii i Franciszkowi Lazarowicz z Ładnej
Józefie i Edwardowi Ciurej z Łękawicy
Irenie i Marianowi Bień z Pogórskiej Woli
Irenie i Stanisławowi Kramarczyk z Pogórskiej Woli
Barbarze i Eligiuszowi Pruchnik z Pogórskiej Woli
Zofii i Stanisławowi Skorupa z Pogórskiej Woli
Helenie i Franciszkowi Smagacz z Pogórskiej Woli
Marii i Janowi Dąbroś ze Skrzyszowa
Zofii i Stefanowi Mazur ze Skrzyszowa
Annie i Antoniemu Sarad ze Skrzyszowa
Zofii i Józefowi Szponder ze Skrzyszowa
Marii i Stanisławowi Kusek z Szynwałdu
Wandzie i Bronisławowi Stańczyk z Szynwałdu
oraz
Zuzannie i Józefowi Stanosz z Ładnej, którzy obchodzili jubileusz 60-lecia.
W uroczystości uczestniczył m.in. Proboszcz Parafii
Skrzyszów, ks. Zdzisław Gniewek. Ciekawym programem artystycznym imprezę uświetnili przedszkolaki
przy akompaniamencie pana Marka Chrupka.

Andrzejki w Pogórskiej Woli
W ostatnią sobotę listopada Placówka Wsparcia Dziennego w Pogórskiej
Woli zorganizowała zabawę andrzejkową dla wychowanków swoich oraz
z Placówki ze Skrzyszowa.
Dla uczestników andrzejek przygotowano szwedzki stół z napojami, słonymi i słodkimi przekąskami oraz gorącym daniem. Dzieci samodzielnie upiekły chińskie ciasteczka z wróżbami. Podczas imprezy odbyło
się wiele wspólnych zabaw, konkursów i tańców. Oczywiście nie mogło
zabraknąć i nie zabrakło andrzejkowych wróżb. Na zakończenie każdy
mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z czarownicą w kąciku foto. Było
to popołudnie pełne magii i czarów, a wszystkim dopisywały doskonałe
humory.
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Rozwojowe projekty
KOLEJNE PROJEKTY SZKOLENIOWE ZA NAMI
W okresie od września do listopada bieżącego roku na terenie Gminy Skrzyszów zrealizowane zostały 4 projekty edukacyjne. Ich
przeprowadzenie było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zasilanemu ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs przeprowadziło Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.
Spośród 83 złożonych wniosków z terenu powiatów suskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, wadowickiego oraz miasta Tarnów, dofinansowanie uzyskało tylko 34, w tym aż 4 z terenu naszej gminy. Wnioskodawcami w konkursie były grupy nieformalne wspierane przez organizacje pozarządowe z terenu gminy: Klub Kobiet Kreatywnych Gracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
Skrzyszów i Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Skrzyszów.
										

		

AKADEMIA KROJU I SZYCIA
Akademia to projekt o wyjątkowym wymiarze, nie
realizowanym dotąd w naszej gminie. Wprawdzie
zakres i tematyka projektu nawiązuje do podstawowych i dosyć prozaicznych potrzeb przydatnych
w życiu codziennym, ale ubrany w niekonwencjonalną i awangardową formę nauczania oraz promocji,
zasłużył na miano prawdziwej akademii.
Uczestniczki projektu przez 8 kolejnych tygodni
systematycznie uczyły się, szyjąc różne elementy garderoby pod czujnym okiem wykładowczyni i lokalnej kreatorki mody, Aliny Kolewy. Szerzej
o projekcie piszemy w artykule Fashion Night Gminy
Skrzyszów.

TENIS STOŁOWY MOJĄ PASJĄ
W ramach projektu zorganizowano 20 treningów z zakresu tenisa
stołowego dla dwóch grup wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych
i młodzieży gimnazjalnej. Uczestnicy projektu zostali wskazani przez
nauczycieli wychowania fizycznego, jako osoby wykazujące talent lub
osiągnięcia z tej dziedziny sportu. Każda z grup spotykała się 2 razy
w tygodniu i przez 2 godziny trenowała pod czujnym okiem doświadczonej trenerki, Bronisławy Stroisz.
Celem projektu, oprócz wsparcia dzieci, które wykazują zdolności z tenisa stołowego, było zachęcenie do rozwijania tych umiejętności i dalszej pracy. Na zakończenie projektu odbył się turniej rozegrany między
jego uczestnikami. Wyłoniono najlepszych i najzdolniejszych, a drobne
upominki, które otrzymali, będą dla nich motywacją dla dalszej pracy
i treningów.
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PIERWSZE KROKI W FITNESSIE
To kolejny projekt promujący aktywność ruchową wśród kobiet
z terenu Gminy Skrzyszów. Warto podkreślić, że zajęcia z zakresu
aerobiku, prowadzone regularnie od 2 lat przez Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA, cieszą się coraz większą popularnością.
W tym projekcie chodziło nie tylko o kontynuację dobrych praktyk,
ale również o zachęcenie kolejnych pań do tego typu aktywności,
o czym świadczy już sam tytuł projektu. W ramach projektu zrealizowano 20 zajęć dla każdej z 3 grup, jakie powstały. Prowadzili je
wykwalifikowani instruktorzy fitness.
Początkowe zajęcia wprowadzały tylko podstawowe kroki, tak aby
każda pani, nawet początkująca, mogła sobie poradzić, a następ-

UMIEM I NIE BOJĘ SIĘ
POMAGAĆ
Celem tego projektu było zapoznanie uczestników
z podstawową wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Poprzez udział w wykładach teo-

nie wprowadzono typowe kroki i ćwiczenia dla aerobiku tj. BPU czy

retycznych i zajęciach praktycznych uczestnicy za-

pilates. Na zajęciach wykorzystywany był sprzęt zakupiony pod-

poznali się z tematyką udzielania pierwszej pomocy

czas realizacji poprzednich projektów z zakresu aerobiku. Podczas

w przypadkach omdlenia, zasłabnięcia, zachłyśnię-

projektu nagrany został film instruktażowy pokazujący, jak w pro-

cia, przyduszenia, ataku padaczki, bezdechu, pora-

sty sposób można wykonywać ćwiczenia aerobikowe.

żenia prądem, poparzenia, zwichnięcia, złamania,

				

				

					

wypadku w gospodarstwie rolnym czy wypadku drogowym.
W życiu codziennym każdego z nas, może mieć
miejsce sytuacja wymagająca udzielenia pierwszej
pomocy. Dotyczyć to może zarówno nas, jak i naszych bliskich. Często szybkie i fachowe udzielenie
pomocy decyduje o zdrowiu, a nawet życiu drugiego
człowieka. Takiej pomocy oczekuje każdy z nas, a kto
oczekuje takiej pomocy od innych, musi być w stanie
sam tę pomoc świadczyć.
Kurs poprowadził wieloletni i doświadczony ratownik medyczny Marek Kobierski. Zajęcia odbywały się
w szkołach w Pogórskiej Woli, Szynwałdzie i Skrzyszowie. 40 osób otrzymało certyfikaty ukończenia
kursu, a nabyta wiedza z pewnością się przyda.
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Radni Gminy Skrzyszów 2014-2018
Wybory Samorządowe
W dniu 27 listopada bieżącego roku odbyła się I inauguracyjna sesja
Rady Gminy Skrzyszów. Podczas niej ślubowanie złożyli wszyscy nowo
wybrani Radni i Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.
Przewodniczącym Rady został Pan Czesław Boruch, Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Pan Piotr Kiwior i Pan Marcin Tryba.
Rada powołała trzy komisje:
- Komisja Rewizyjna w składzie:
Pan Leszek Wawrzon, Pan Stanisław Mącior, Pan Wacław Budzik
- Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w składzie:
Pan Michał Łabędź, Pani Halina Mondel, Pan Marcin Tryba, Pan Piotr
Kiwior, Pan Czesław Boruch, Pan Andrzej Wzorek
- Komisja Edukacji, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie:
Pan Józef Mazur, Pan Jan Świątek, Pan Tomasz Bień, Pan Krzysztof
Magdziarczyk, Pan Stanisław Barnaś, Pan Rafał Sysło
Obecna kadencja będzie trwała do 2018 roku.
W wyborach Wójt Gminy uzyskał 5.044 głosów, co stanowi 88,54%
ważnie oddanych głosów.

Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak
duża liczba mieszkańców wzięła udział
w wyborach. Po raz kolejny postanowiliście Państwo powierzyć mi tę zaszczytną
funkcję kierowania naszą gminą. Dziękuję
za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem
oraz za wszystkie głosy na osoby, które
przez ostatnie cztery lata ciężko pracowały.
Mamy mnóstwo planów i projektów, które
gwarantują dalszy rozwój Gminy Skrzyszów. Jesteśmy otwarci na daleko idącą
współpracę ze wszystkimi, którym na sercu
leży dobro naszej gminy i jej mieszkańców.
		
			
		

Wójt Gminy
Marcin Kiwior

Barnaś Stanisław - Radny z Ładnej.
Okręg Nr 5 Ładna od Nr 1 – do Nr 85

Bień Tomasz Jacek – Radny z Łękawicy. Okręg Nr 7 Łękawica od Nr 1
– do Nr 114 i od Nr 401 – do końca

Boruch Czesław – Radny z Ładnej.
Okręg Nr 6 Ładna od Nr 86 –
do końca

Budzik Wacław – Radny z Łękawicy.
Okręg Nr 9 Łękawica od Nr 212 –
do Nr 353

Kiwior Piotr – Radny ze Skrzyszowa.
Okręg Nr 2 Skrzyszów od Nr 81 –
do Nr 245

Łabędź Michał – Radny z Łękawicy.
Okręg Nr 8 Łękawica od Nr 115 –
do Nr 211A i od Nr 354 – do Nr 400
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Uwolnione przestrzenie

Magdziarczyk Krzysztof Piotr
– Radny z Szynwałdu. Okręg Nr 14
Szynwałd od Nr 133 – do Nr 251A,
od Nr 296 – do Nr 304, od Nr 414 –
do Nr 414A, od Nr 441 – do Nr 441A,
od Nr 486 – do Nr 561, od Nr 564 –
do końca numery parzyste

Mazur Józef Zbigniew – Radny
z Szynwałdu. Okręg Nr 13 Szynwałd
od Nr 1 – do Nr 132, od Nr 433 –
do Nr 440, od Nr 442 – do Nr 450,
od Nr 463 – do Nr 485 i Nr 565

Mącior Stanisław Józef – Radny
z Szynwałdu. Okręg Nr 15
Szynwałd od Nr 252 – do Nr 295,
od Nr 305 – do Nr 413A, od Nr 415 –
do Nr 432A, od Nr 451 – do Nr 462,
od Nr 562 – do Nr 563B i Nr 565B

Mondel Halina – Radna ze Skrzyszowa. Okręg Nr 4 Skrzyszów od Nr 391 –
do Nr 559

Sysło Rafał Łukasz – Radny ze Skrzyszowa. Okręg Nr 1 Skrzyszów od Nr 1 –
do Nr 80, od Nr 246 – do Nr 320C

Świątek Jan – Radny z Pogórskiej
Woli. Okręg Nr 12 Pogórska Wola
od Nr 267 – do Nr 410

Tryba Marcin Stanisław – Radny
z Pogórskiej Woli. Okręg Nr 10
Pogórska Wola od Nr 1 – do Nr 107

Wawrzon Leszek Józef – Radny
ze Skrzyszowa. Okręg Nr 3
Skrzyszów od Nr 321 – do Nr 390,
od Nr 560 – do końca

Wzorek Andrzej Eugeniusz – Radny
z Pogórskiej Woli. Okręg Nr 11 Pogórska Wola od Nr 108 – do Nr 266,
od Nr 411 – do końca

11

Prawie stuletnie witraże
odzyskały swój blask
Parafia w Szynwałdzie zrealizowała właśnie kolejny projekt
dofinansowany z Unii Europejskiej. Tym razem wykonano kompleksową konserwację dwóch witraży w prezbiterium kościoła
parafialnego.
Witraże w kościele parafialnym w Szynwałdzie zostały wykonane
w 1917 r. przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, według
projektu Stefana Matejki, który był bratankiem i uczniem mistrza
Jana Matejki. Łącznie w kościele zamontowanych jest 41 witraży,
które w marcu br. zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych
województwa małopolskiego. Do najcenniejszych pod względem
artystycznym należą witraże figuralne przedstawiające postacie
świętych. Dwa największe witraże znajdują się w prezbiterium.
Przedstawiono na nich św. Konstancję i św. Martę, i właśnie te zdecydowano się odnowić.
Od czasu powstania, a więc przez blisko sto lat, witraże nie były
poddawane konserwacji. Upływ czasu dokonał ich znacznej destrukcji, zwłaszcza w warstwie malarskiej. Ponadto powstała na
nich gruba warstwa zabrudzeń. Szczególny na to wpływ miał fakt,
że przez prawie 70 lat witraże w kościele nie były w żaden sposób
chronione przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Dopiero w latach
osiemdziesiątych zamontowano w kościele drugie okna, które zabezpieczyły witraże.
Program prac konserwatorskich obejmował m.in. demontaż witraży, czyszczenie szkieł, klejenie pęknięć, uzupełnienie i retusz warstwy malarskiej, termiczne utrwalenie warstwy malarskiej, prostowanie kwater, czyszczenie profili ołowianych, wzmocnienie lutów
i kitowanie kitem kredowym. Dodatkowo każda kwatera została
obramowana wzmacniającym profilem tytanowo-cynkowym. Wykonawcą wybranym do realizacji projektu był Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński Sp. z o.o., który od 2000 r. jest kontynuatorem
przedwojennej działalności zakładu o tej samej nazwie. Demontaż
witraży odbył się we wrześniu, po czym zostały one przewiezione
do zakładu w Krakowie i poddane konserwacji. Na swoje miejsce
powróciły 2 grudnia. Odnowione witraże zachwycają pięknem i głębią kolorów. Postacie stały się wyraźnie, uwidocznionych zostało
wiele szczegółów w szatach postaci.
Warto dodać, że odnowione witraże, poza wartością artystyczną
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stanowią cenny zabytek pod względem historycznym. Witraż
przedstawiający św. Konstancję został ufundowany przez Księżną
Konstancję Sanguszkową, która była bardzo przychylna dziełom
podejmowanym przez ks. Aleksandra Siemieńskiego - ówczesnego proboszcza w Szynwałdzie. Pomagała finansowo przy budowie
Szkoły Gospodyń i kościoła, wspierała tworzenie ochronek dla
dzieci. Przekazała teren pod budowę kościoła, ale mieszkańcy nie
chcieli budować na „Pańskim”. Była również gotowa oddać cały
folwark szynwałdzki pod niespełnione marzenie ks. Siemieńskiego – „Zakład dla chłopców”. Natomiast witraż przedstawiający
św. Martę został ufundowany przez Szkołę Gospodyń w Szynwałdzie, która była prowadzona przez Siostry Służebniczki. Powstała
dzięki staraniu wspomnianego już ks. Siemieńskiego. Działała od
1909 r. do 1949 r., z przerwami w czasie trwania wojen. Jako jedna z najlepszych tego typu szkół w kraju, była innym stawiana za
wzór. W czasie istnienia wykształciła ponad 1.000 kobiet. Warto
wspomnieć, że ze szkołą tą byli związani m.in. Wincenty Witos,
gen. Józef Haller i dr Bronisław Dulęba, który zmarł w Szynwałdzie
w czasie kursu dla dziewcząt i tutaj został pochowany w krypcie
pod kaplicą cmentarną.
Projekt konserwacji witraży został zrealizowany dzięki wsparciu
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość dofinansowania wyniosła 25 tys. zł.
W imieniu Księdza Proboszcza zapraszamy do odwiedzenia kościoła w Szynwałdzie i podziwiania odnowionych witraży.

Nowa instalacja fotowoltaiczna
Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT” Krzysztof Mącior zamontowała instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW na dachu budynku
warsztatowego na terenie bazy firmy w Skrzyszowie. Jest to, jak do tej pory, największa tego typu instalacja w gminie. Służy do
wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej przez maszyny i urządzenia pracujące na terenie firmy.
Energia elektryczna w instalacji fotowoltaicznej produkowana jest z energii słonecznej przez cały rok, zarówno w dni słoneczne,
jak i pochmurne. Jej ilość uzależniona jest od pory roku i warunków atmosferycznych.
Wielkość instalacji została dobrana na podstawie analizy zużycia energii elektrycznej w celu pokrycia pełnego zapotrzebowania
firmy na energię zużywaną w ciągu dnia, przy optymalnych warunkach atmosferycznych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy działania instalacji wyprodukowanych zostało ponad 2.400 kWh energii.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu uzyskanemu za pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarnowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Poziom wsparcia wyniósł 80% kosztów kwalifikowanych.
W imieniu właściciela zapraszamy osoby zainteresowane funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej do odwiedzenia firmy w dni
powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
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Nowa biblioteka w Szynwałdzie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szynwałdu i całej gminy Skrzyszów do nowego
budynku Biblioteki w Szynwałdzie, który uroczyście, w obecności władz województwa,
powiatu i gminy, został oddany do użytku 11 listopada 2014 r.
Dzięki władzom gminy i środkom pozyskanym z Wieloletniego Programu Kultura+,
priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” oraz programu Małopolska Biblioteka+
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, powstała nowoczesna biblioteka
z salą teatralną, pracownią komputerową i salą multimedialną.
Będzie to otwarte i dostępne dla wszystkich miejsce szkoleń, pokazów, wykładów oraz
spotkań służących upowszechnianiu wiedzy i kultury, także za pomocą nowoczesnych
technologii.
Sala teatralna zaspokoi potrzeby lokalnych grup teatralnych i muzycznych. Będzie
miejscem organizowanego przez nas od ośmiu lat przeglądu młodzieżowych grup
teatralnych „Spojrzenia”, wystaw pokonkursowych – w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego oraz imprez muzycznych, tanecznych i okolicznościowych.
W bibliotece wydzielona jest przestrzeń dla dzieci w różnym wieku, w tym dla malców
w wieku do 3 lat, z książeczkami-zabawkami, przytulankami, wygodnymi miejscami do
siedzenia. Można wspólnie z dziećmi czytać lub oglądać bajki, tu też będą prowadzone
zajęcia biblioteczne dla maluchów.
Znajdzie się tu również miejsce dla pasjonatów gier komputerowych i strefa ciszy dla
pracujących i uczących się internautów. Dostęp do Internetu będzie bezpłatny.
Dla melo- i kinomanów powstanie mediateka z możliwością obejrzenia i wypożyczenia
filmów, posłuchania muzyki.
W wypożyczalni dla dzieci i dorosłych są wygodne fotele, gdzie w ciszy i spokoju można
poczytać książki i czasopisma lub spotkać się ze znajomymi.
Zależy nam, by biblioteka stała się miejscem przyjaznym i często odwiedzanym przez
użytkowników wszystkich pokoleń. Do nowego budynku zapraszamy również grupy
nieformalne i stowarzyszenia działające na terenie gminy. Można u nas organizować
spotkania, warsztaty i kameralne imprezy dla mieszkańców.

Podczas uroczystego oddania do użytku nowego budynku biblioteki w Szynwałdzie zaproszeni goście obejrzeli spektakl pt.: „Kawiarenka pod Słowikami”. W lekkiej i zabawnej konwencji, młodzi aktorzy zaprezentowali wiersze,
monologi oraz piosenki autorstwa Juliana Tuwima. Przedstawienie ubarwione zostało występami tanecznymi.
W programie wystąpili: Agata Głuszak, Agnieszka Olszówka, Agnieszka Sysło,
Anita Galus, Klaudia Galus, Natalia Czarnik, Michał Żurowski, Piotr Juraszek.
Tańczyli: Klaudia Kawa i Jakub Srebro oraz zespół Szase pod kierunkiem artystycznym Eweliny Gębicy w składzie: Aleksandra Mącior, Emilia Januś, Gabriela Dziurawiec, Natalia Prokop, Paulina Kuta, Sylwia Zegar. Piosenki Hanki
Ordonówny śpiewała Natalia Prokop.
Autorem scenariusza, kostiumów, scenografii jest Elżbieta Płaneta, która
również wyreżyserowała spektakl.
Dyrekcja Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie wraz z wykonawcami serdecznie dziękuje Mariuszowi Szaforzowi, aktorowi Teatru im.
L. Solskiego w Tarnowie, za pomoc w przygotowaniu przedstawienia.
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Terenowa lekcja historii i patriotyzmu
Uczniowie ze szkoły
w Pogórskiej Woli na
obchodach 100 rocznicy
Bitwy pod Łowczówkiem
Uczniowie z Pogórskiej Woli wraz z wójtem Gminy
Skrzyszów Marcinem Kiwiorem i dyrektorem szkoły
Reginą Kiwior, jak co roku uczestniczyli w rocznicowych obchodach bitwy pod Łowczówkiem na cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku.
W tym roku uroczyście obchodzono 100. rocznicę bitwy, którą stoczyli tutaj żołnierze Józefa Piłsudskiego.
Była to jedna z najważniejszych walk polskich oddziałów podczas I wojny światowej.
Łowczówek, jako jedyne z regionu miejsce walk okresu I wojny światowej, wymienione jest na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Co roku odbywa się
tu Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy – w tym roku
już XVI. Mszę św. na schodach cmentarnej kaplicy
sprawował bp Stanisław Salaterski, który w homilii
mówił o tym, jak dzisiaj powinien wyglądać nasz patriotyzm. Później był Apel Poległych i potrójna salwa
honorowa.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się rekonstrukcja bitwy sprzed 100 lat.
Spotkanie zakończyło śpiewanie pieśni legionowych
przy ognisku i oczywiście żołnierska grochówka.

20 Przegląd Pieśni Żołnierskiej
W listopadzie w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum
w Szynwałdzie odbył się Przegląd Pieśni Żołnierskiej z okresu I i II wojny światowej. Uczestniczyło w nim 16 zespołów wokalnych reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz z województwa podkarpackiego.
Organizatorami „ Przeglądu …” był Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum w Szynwałdzie wraz z działającym w nim Szkolnym Klubem Historycznym im. Armii Krajowej oraz Gminne Centrum Kultury i
Bibliotek w Skrzyszowie.
Ideą pomysłodawców i organizatorów „Przeglądu…” było podkreślenie znaczenia edukacyjnej, wychowawczej i patriotycznej roli PIEŚNI w wychowaniu młodzieży, a także integracja młodego pokolenia
zrzeszonego w Szkolnych Klubach Historycznych im. Armii Krajowej.
Wyśpiewując strofy żołnierskich pieśni z okresu I i II wojny światowej,
uczniowie przybliżają pamięć o bohaterach tamtych czasów, oddają
im szacunek i honor.
Jury „Przeglądu…” stanęło przed wielkim dylematem, bowiem poziom
artystyczny wykonywanych utworów był bardzo wysoki. Po burzliwych
dyskusjach podjęto decyzję:
w kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Piotra Skargi w Skrzyszowie
w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr2
im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Szlakiem AK
We wrześniu i październiku uczniowie klas czwartych,
piątych, szóstych i pierwszych gimnazjum w Szynwałdzie, wybrali się na wycieczkę do Jamnej. Odwiedzanie
miejsc związanych z Armią Krajową, patronem szkoły, stało się już tradycją. Każdego roku młodzież pod
opieką nauczycieli odwiedza Wzgórze Jamneńskie, by
ugruntować swą wiedzę i uczcić pamięć o walecznym
Batalionie Barbara i mieszkańcach Jamnej, którzy ponieśli śmierć w okresie II wojny światowej.
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Fashion Night Gminy Skrzyszów
Na terenie Gminy Skrzyszów odbyło się
wyjątkowe wydarzenie - pierwszy Fashion Night Gminy Skrzyszów. Pokaz
był finałem projektu Akademia Kroju
i Szycia.
Projekt zrealizowany został dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich przez nieformalną grupę
o tajemniczej nazwie Niteczki. Organizacją
parasolową, która udzieliła wsparcia formalnego i księgowego było Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Skrzyszów, a partnerem
projektu Klub Kobiet Kreatywnych Gracja.
Fundusz FIO zasilany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs został ogłoszony przez operatora zajmującego się wdrażaniem programu oraz
jego rozliczaniem, tj. Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. Akademia Kroju
i Szycia to jeden z czterech projektów, które
w ostatnim czasie udało się zrealizować na
terenie Gminy Skrzyszów dzięki dofinansowaniu z FIO.
Akademia jest projektem o wyjątkowym
wymiarze, nie realizowanym dotąd w naszej
gminie. To kolejna wyższa uczelnia, która
w ostatnim czasie kształciła kadry na naszym terenie. Rok akademicki trwał krótko,
bo 3 miesiące, ale efekty edukacji wyjątkowych studentek, licznie zgromadzona
publiczność owacyjnie nagrodziła podczas
pokazu mody.

Sam pokaz należał do nietuzinkowych. Modelkami były same uczestniczki projektu
z gracją prezentujące własnoręcznie uszyte podczas zajęć kreacje. Debiut modelek,
choć okupiony dużą tremą, zachwycił widzów wdziękiem. Pokaz miał prawdziwie
profesjonalną oprawę, nie zabrakło czerwonego dywanu, muzyki, szampana, czy profesjonalnej konferansjerki w osobie Agnieszki
Muchy. Pokaz zaszczycił swoją obecnością
Wójt Gminy Marcin Kiwior.
Modelki długo przygotowywały się do pokazu. Przez 8 kolejnych tygodni systematycznie pracowały nad kreacjami pod czujnym
okiem wykładowczyni i lokalnej kreatorki
mody, pani Aliny Kolewy. Niektóre panie
zaczynały swoją przygodę od podstaw, po
raz pierwszy zasiadając przy maszynie do
szycia, inne miały już za sobą pierwsze doświadczenia z tego zakresu, zatem rozwijały
swoje talenty. Do każdej uczestniczki pani
Alinka podchodziła indywidualnie, cierpliwie tłumaczyła i pomagała. Efektem było
uszycie przez każdą z pań torby na zakupy,
bluzki na ramiączkach, „skrzydlatej” bluzki,
spodni, spódniczki i bolerka.
Tego typu kursy pożądane są wśród mieszkańców naszej gminy. Nie były dotąd organizowane, bo nie znalazł się grantodawca,
który chciałby sfinansować taki pomysł.
Tym razem jednak udało się pozyskać dofinansowanie.

Młodzi, pracowici, utalentowani
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Po ciepłym przyjęciu ze strony tarnowskiej publiczności zespół szukał kolejnych wyzwań. Kilka miesięcy temu zgłosił się do udziału w programie „Must Be The Music”.
– Podczas castingu zagrali bez kompleksów, czym oczarowali jurorów. Pokazali, że do
tego programu nie przyjechali się lansować, ale po prostu grać. Podczas ich występów
widać było, że całkowicie pochłania ich muzyka. Są na niej w stu procentach skoncentrowani – twierdzi Rękas.
Udany casting przyniósł awans do półfinału programu. – Wiedzieli co ich czeka: publiczność, telewizja i cały show, który towarzyszy takim wydarzeniom. Otrzymali wysokie oceny od jury, ale jednak nie znaleźli się w finale. Każdy jednak zdawał sobie
sprawę, że takie są zasady gry – mówi menedżer zespołu.
Zespół wprawdzie walczył o dziką kartę. Głosować na niego można było w radiu RMF.
Mimo bardzo wysokiego wyniku ostatecznie jej nie dostał. Otrzymał jednak co innego. – Udział w programie to bezzwrotna wysoka pożyczka od losu. Zespół pokazał, że
mimo młodego wieku ma swoją wartość. Teraz przygotowujemy się do nagrania płyty
– zdradza Damian Rękas.
Wasabi tworzą licealiści (Agnieszka, Michał i Gabriel) i student Politechniki Krakowskiej (Piotr). W ciągu tygodnia nie mogą się razem spotkać. To powoduje, że próby
mają w weekendy, ale wtedy pracują na całego. Spędzają na nich do sześciu- siedmiu
godzin. To świadczy, z jak dużym zaangażowaniem podchodzą do obowiązków. Zdarza się, że na próby przychodzą już z pomysłami na nowe piosenki. Mimo młodego
wieku bardzo poważnie traktują swoje zajęcia – mówi menadżer grupy.

O zespole Wasabi jest coraz głośniej. Ich talent, ale też profesjonalizm, doceniono w popularnym programie telewizyjnym „Must Be
The Music”.
W skład zespołu wchodzą: wokalistka
Agnieszka Kapustka mieszkanka Skrzyszowa, gitarzysta Michał Nazimek i basista Piotr
Gębala mieszkańcy Ładnej oraz perkusista
Gabriel Rękas z Tarnowa.
Istnieją od półtorej roku, wtedy to zaczęli
wspólnie grać. Połączyło ich zamiłowanie
do ciężkiej pracy, ale też wspólne muzyczne pasje z pogranicza alternatywy, funky
i pop. – Byli to bardzo młodzi ludzie, którzy
już wcześniej działali w różnych grupach.
W nowym dla siebie składzie szybko znaleźli
wspólny język. Bardzo dobrze zaczęło im się
współpracować – wspomina Damian Rękas,
menedżer zespołu.
Efekty zaczęły przychodzić. Szczególnie udany dla zespołu był właśnie kończący się rok.
Grupa zajęła drugie miejsce podczas Małopolskiego Przeglądu Talentów Muzycznych
organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. W kwietniu 2014 roku
jury Tarnowskiego Przeglądu Muzycznego
organizowanego przez PWSZ jednogłośnie
przyznało Wasabi pierwszą nagrodę i prawo
występu na dużej scenie Tarnowskich Juwenaliów. W maju zespół mógł się pochwalić
pierwszym teledyskiem do utworu „Stopy
w stronę nieba”.

Z każdym koncertem nabywają cennego doświadczenia. Zdają sobie sprawę, że są na
początku muzycznej przygody. A to wymaga wielu wyrzeczeń, pomysłów i zrozumienia. – Wokalistka Agnieszka, jest bardzo sympatyczna i skromna. Widzę w niej dużo
pokory. Po każdym występie nabiera nie tylko coraz większej pewności siebie, ale też
pokazuje swój talent. Michał to jej chłopak, jest niezwykle pracowity. Wraz z Agnieszką
tworzą dobrze rozumiejący się duet. Piotrek mimo studiów zawsze wraca na weekendy, by wspólnie pograć z zespołem. Dość późno zaczął swoją przygodę z gitarą basową,
ale teraz tego po nim nie widać. I wreszcie Gabriel. Jest najmłodszy, ale bardzo zaangażowany. Muzykę ma we krwi. Pochodzi z domu, w którym muzyka jest wszędzie – mówi
Damian Rękas, a prywatnie tato perkusisty Wasabi.
Ze Skrzyszowem grupa ma więcej związków. W tutejszym Raven Studio nagrała piosenkę „Stopy w stronę nieba”. Utwór dotarł m.in. do pierwszego miejsca listy przebojów programu Demogramy, radia RDN Małopolska.
Kontakt z Zespołem: 604 278 926
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Krótko...
Stroje i trąbka dla kapeli
Kapela Ludowa „Skrzyszowianie” została wyposażona w nowe
stroje i sprzęt muzyczny. Trafiło do niej siedem kompletów
strojów ludowych oraz trąbka. Koszt wyniósł 20 tysięcy złotych.
13 tys. pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

LUKS Skrzyszów
ma sprzęt sportowy

LUKS Skrzyszów pozyskał środki na sprzęt i stroje sportowe. Klub otrzymał 14,5 tysięcy złotych na projekt pn.
„Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców Gminy Skrzyszów poprzez doposażenie
LUKS Skrzyszów w sprzęt sportowy”. Dzięki temu zakupiono sprzęt - będzie on także wykorzystywany w późniejszym okresie - i stroje sportowe. Zorganizowano też
dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki
nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki, które odbywały
się od września do grudnia 2014 r. Uczestniczyć mogli
w nich wszyscy chętni. Projekt to kolejny etap poszerzania oferty sportowo-rekreacyjnej w gminie Skrzyszów.

Kąciki zabaw, meble i pomoce

Projekty sportowe
i kulturalne
Dwa projekty związane z Gminą Skrzyszów mają
szansę na realizację. Pozytywnie zaopiniowała je Lokalna Grupa Działania – Zielony Pierścień Tarnowa.
O dofinansowaniu zadań ostatecznie zadecyduje
Małopolski Urząd Marszałkowski.
Na dofinansowanie może liczyć projekt pn. „Tańcujże i śpiewaj”, który przewiduje organizację zajęć taneczno-instrumentalnych dla dzieci. W jego ramach
ma odbywać się m.in. nauka tańców i przyśpiewek
ludowych. Zajęcia maja się odbywać od stycznia do
marca 2015 r. Łączny koszt projektu to ponad 15 tysięcy złotych, z czego pozyskano ponad 12 tysięcy
złotych.
Drugi projekt to „Doposażenie Klubu Sportowego
Łękawica”. Obejmuje organizację zajęć dla własnych
zawodników, amatorów oraz zabawy dla dzieci. Projekt ma kosztować 8 tysięcy złotych. Dofinansowanie
wynosić ma 6,5 tysiąca złotych.
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dydaktyczne dla świetlic
Sześciolatki z Gminy Skrzyszów uczą się w lepszych warunkach. Korzystają z dodatkowego sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych. Możliwe jest to dzięki dodatkowym środkom z rezerwy subwencji oświatowej
pozyskanej przez samorząd Gminy Skrzyszów. Mowa o kwocie ponad 40
tysięcy złotych.
Pieniądze przeznaczone zostały na doposażenie pierwszych klas, do
których uczęszczają sześciolatki. W tym celu stworzono miejsca do nauki
i zabaw.
W roku szkolnym 2014/2015 do klasy I Szkoły Podstawowej w Gminie
Skrzyszów uczęszcza ogółem 165 dzieci w tym 52 dzieci 6-cio letnich.
To nie jedyne pieniądze, które dodatkowo znalazły się w szkołach. Do
Gminy Skrzyszów trafiło również ponad 30 tysięcy złotych na wyposażenie świetlic szkolnych. Dzięki środkom z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej zakupiono meble, stoliki, krzesła, dywany i pomoce
dydaktyczne.
Wraz z rozpoczęciem obecnego roku szkolnego 124 uczniów skorzystało
z dofinansowania do podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Skorzystali z niej uczniowie z klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni. Na ten cel przekazano kwotę
prawie 30 tysięcy złotych. 165 uczniom klasy I SP zapewniono darmowe
podręczniki i ćwiczenia. Na ten cel przyznano szkołom ponad 12 tysięcy
złotych.

Kronika Sportowa...
Pingpongiści w dobrej formie
Niesłabnącym zainteresowaniem w Gminie Skrzyszów cieszy się
tenis stołowy. Przekłada się to na wyniki. Nasze zawodniczki i zawodnicy osiągają dobre i bardzo dobre rezultaty w rozgrywkach
III, IV i V ligi.
Na uwagę zasługują także indywidualne sukcesy. O talencie i wysokiej formie Katarzyny Galus z LUKS Skrzyszów pisaliśmy już
wielokrotnie. Natomiast swoistym objawieniem, także w drużynie LUKS Skrzyszów, jest reprezentantka młodzików Zuzanna
Kozioł, która w październiku sprawiła wielką niespodziankę.
Otóż na Ogólnopolskich Zawodach – I Grand Prix Młodziczek
w Nowej Rudzie zajęła znakomite III miejsce!
W okresie od września do listopada bieżącego roku, zostały zrealizowane cztery projekty edukacyjne. W ramach jednego z nich
zorganizowano 20 treningów tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Celem projektu, oprócz wsparcia dzieci,
które wykazują zdolności do tenisa, było zachęcenie do rozwijania tych umiejętności i dalszej pracy. Na zakończenie projektu
odbył się turniej, który wyłonił najzdolniejszych.

Piłkarze amatorskiej ligi
orlikowej zakończyli sezon
28 października po raz ostatni w tym sezonie piłkarze
amatorskiej ligi orlikowej rozegrali kolejkę spotkań.
Piłkarze OSP Łękawica wygrali z Drużyną A 5:0, Feniks
pokonał Sport Team 6:5. Prawdziwy festiwal bramek
miał miejsce podczas spotkania drużyny Gentelmen
ze Skrzyszovią. Zawodnicy Gentelmen wygrali 12:8.
Alfa Elektro wygrała z FC Albatros 9:4.
W ostatecznej klasyfikacji kolejną edycję rozgrywek
wygrała drużyna FC Feniks z 27 punktami, na drugim
miejscu uplasował się zespół Black&White, na trzecim
Alfa - Elektro. Miejsca od 4 do 10 zajęły Sport Team,
Gentelmen, FC Albatros, OSP Łękawica, Drużyna A,
Skrzyszovia i Unia Skrzyszów.

Szachiści przed turniejami
Miłośników szachów czekają dwie imprezy. W grudniu
Turniej O Puchar Sołtysa Łękawicy, a w lutym cykliczny
Turniej o Puchar Starosty Powiatu Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzyszów. Szczegółowe informacje na stronie
www.skrzyszow.pl

Siatkówka w gminie Skrzyszów
staje się coraz popularniejsza.
Grają w nią chętnie uczniowie
w szkołach, a także młodzież
i dorośli. Wiosną i latem na ORLIKACH, a jesienią i zimą w halach sportowych spotkać można coraz więcej miłośników tej
dyscypliny.
Nie bez znaczenia dla popularyzacji siatkówki w gminie
jest organizacja turniejów
z udziałem drużyn gminnych
i spoza terenu gminy. Przykładem może być andrzejkowy
turniej o Puchar Wójta Gminy rozegrany w Skrzyszowie
z udziałem dwunastu drużyn.
Jodłowa, OSP Łękawica, Mixtro
Szynwałd, Ładna, Skrzyszowiacy, Pogoria, Nauczyciele, MATMAT, LKS Szynwałd, Tie-break,
Mocny Full i Armaty Ładna
stworzyły bardzo interesujące
widowisko. Dynamiczna gra,

skuteczne zagrywki, oryginalne rozegrania i – co zwracało
szczególną uwagę – umiejętność gry zespołowej spotkały
się z dużym aplauzem kibiców.
Zwycięzcami turnieju zostali
siatkarze z MAT-MAT, wicemistrzostwo przypadło drużynie
LKS Szynwałd, trzecią lokatę
wywalczyły Armaty z Ładnej.
Obecny podczas turnieju Wójt
Marcin Kiwior uhonorował
uczestników pucharami i dyplomami, wręczył też wyróżnienia najlepszym zawodnikom Piotrowi Jachymowi z LKS
Szynwałd oraz Mateuszowi
Wajdzie
reprezentującemu
MAT – MAT.
Turniej odbył się także dzięki pomocy sponsorów: Firmie
GALUX Anety i Krzysztofa Galus, Elżbiecie i Kazimierzowi
Świdzińskim oraz Piekarni Jana
Starostki.
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Szanowni Państwo
Tą drogą pragnę w imieniu własnym, samorządu, a także mieszkańców Gminy Skrzyszów
podziękować Państwu za bezinteresowną pomoc materialną na rzecz organizacji wielu imprez,
które odbywały się na terenie naszej gminy. Państwa postawa świadczy o autentycznym poczuciu odpowiedzialności za swą Małą Ojczyznę, a także przypomina całej wspólnocie mieszkańców o szlachetnym etosie solidarności społecznej.
Życzę Państwu zdrowia, niesłabnącej motywacji do dalszych, bezinteresownych działań na
rzecz gminy, realizacji wszelkich planów oraz pomyślności w życiu osobistym i społecznym.
Wójt Gminy
Marcin Kiwior
3 W Dystrybucja Budowlana S.A. - Tomasz Laszota
Artur Kopeć- Członek Zarządu Grupa Azoty S.A.
Firma Usługowo – Handlowa MAT – MAT - Krzysztof Mącior
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Firma Usługowo Handlowa W. Marek, Skrzyszów
Elżbieta i Kazimierz Świdzińscy, Skrzyszów
Huta Szkła Gospodarczego - Tadeusz Wrześniak, Ładna
Tarnowskie Wodociągi
FBH PIETRAS Andrzej Pietras, Tarnów
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Tarnowie
TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych
Firma Usługowo – Handlowa „Kubuś” Zdzisław Januś,
Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw Andrzej Mądel
F. H. U. INSPLAST, Skrzyszów- Grażyna i Michał Łabędź
P. U. H. „MARTIN”, Marcin Kawa
PH Elza, Łużna, Delikatesy Centrum w Skrzyszowie Marcin Szufnara
Zakład Handlowo Usługowy „RENIMAR”, Tarnów Marek Kolawa
Jan Świątek Firma Handlowo Usługowa, Pogórska Wola
Ładna Glass Factory Huta Szkła “ŁADNA”, inż Janusz Fistek Ładna
DREWBAL, Łękawica - Robert Obal
Zakład Usług Transportowych, Skrzyszów - Jan Buras
FHU Subiekt, Skrzyszów - Paweł Mróz
MEGA TRANS” TRANSPOTY I SPEDYCJA Antoni i Jakub Boruch
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS,
Pilzno – Stanisław Jarosz
Maria i Krzysztof Kowalscy, Skrzyszów
Wacław Onak
Stowarzyszenie Nowa Szansa
Joanna Domagalska
Roman Ciepiela
Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie
Koło Łowieckie DZIK
Jerzy Borczewski
Paweł Studziński
Aneta i Krzysztof Galux, Skrzyszów
HIT-POL, Łękawica - Elżbieta Onik
Krzysztof Kluza Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny
Sp. z o.o. Warszawa

Firma Handlowa „Exlibris” - Jerzy Kmieć
Firma Malzbyt - Marcin Szczęch, Ładna
SIGMA GLASS Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego,
Pogórska Wola
Dominik Garlicki Zakład Stolarski
Auto Komis Modelscy, Pogórska Wola
Firma DREWMET - Jadwiga Chwistek
Firma Handlowo – Usługowa Ogród Piotr Handzel i Witold Sysło
JAMROTECH Sp. z o.o.
Alina Starzychowicz – Smagacz
Stacja Kontroli Pojazdów AEGM- Adam Flaga
Top – Gum, Ładna - Roman Buczek
Firma Transportowo – Sprzętowa Arkadiusz i Józef Dąbrowski
Józefa i Jan Kubalowie
Jan Starostka Zakład Piekarsko – Cukierniczy, Łękawica
A3 Leśniak, Olszówka Spółka Jawna
Mechanika Pojazdowa - Janusz Kozioł
WESTMOR Consulting - Urszula Wódkowska
Biuro Geodezji Michał Mucha
Borgula L. Przewóz Towarowo Pasażerski Transport
Ferma Drobiu - Barbara Podstawska
Firma Elektro Eco - Janusz Kapustka
Ferma Drobiu - Janusz Sas
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KAMBUD Stanisław Kamysz
Skup Sprzedaż Samochodów - Tomasz Kukla
Zakład Naprawy Urządzeń Chłodniczych - Krzysztof Głuszak
Firma Kominkowa ELMONT - Krzysztof Pawłowicz
Zakład Samochodowy - Julian i Paweł Kloch
Zakład Ślusarski - Paweł Wolak
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Luz i Serwis Motoryzacyjny
Auto Ruch Marian Świerczek i Jan Zaworski
Sklep Grosik - Renata i Roman Typek
Stanisław Siedlik
Jerzy Martynow
Teresa Szafrańska
Dawid Kapustka
Bruk-Bet, Maria Witkowska, Nieciecza

