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Wydawca: 

31.05.2012r. została wbita pierw-
sza łopata pod budowę zbiorni-
ka Skrzyszów na potoku Korzeń. 
– Ta długo oczekiwana inwesty-
cja nareszcie się rozpoczęła. Oby 
przebiegała bez kłopotów – mówi 
Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzy-
szów. Zbiornik zajmie 20 hekta-
rów. Jego pojemność wyniesie 
760 tysięcy metrów sześciennych 
wody. Zapora będzie mierzyć 230 
metrów.

Inwestycja kosztuje ponad 14,5 
mln zł. 85 procent kosztów na ten 
cel przekazana zostanie z Mało-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

Pozostała kwota pochodzić 
będzie ze środków województwa 

małopolskie-
go. Wykonaw-
cą prac jest 
konso rc jum 
firm, którego 
liderem jest 
Budimex S.A. 
Dzięki zbiorni-
kowi znacznie 
zmniejszy się 
z a g r o ż e n i e 
p o w o d z i o -
we. – Zbiornik 
w kształcie 
litery V będzie 
p r ze jmowa ł 

wodę z potoku Korzeń, który jest 
jednym z głównych dopływów 
Wątoku. To właśnie woda spływa-
jąca ze wzniesień od strony Trze-
mesnej powodowała największy 
przyrost poziomu Wątoku i wyrzą-
dzała największe zniszczenia. 
Zbiornik ma być gotowy do 2014 
roku.

Rozpoczęta właśnie budowa 
oznacza przejściowe utrudnienia 
dla mieszkańców. Wybudowana 
zostanie droga dojazdowa do 
zapory. Jak zapewniają przedsta-
wiciele firmy budującej zbiornik 
ciężki transport zostanie ogra-
niczony do minimum.  Ponadto 
ma pojawić się droga techniczna, 
która umożliwi wszystkim miesz-
kańcom dojazd do ich pól

Budowa zbiornika 
rozpoczęta
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– Na tę chwilę bardzo długo czeka-
li mieszkańcy gminy Skrzyszów. 
W  końcu po wielu latach starań 
ruszyła budowa zbiornika Korzeń.

– Inwestycja, która właśnie się 
rozpoczęła, nie byłaby możliwa gdyby 
nie wielkie, by nie powiedzieć olbrzy-
mie zaangażowanie wielu osób i insty-
tucji. Wśród nich trzeba wymienić 
Zarząd Województwa Małopolskie-
go na czele z marszałkiem Markiem 
Sową oraz jego zastępcami Romanem 
Ciepielą oraz Stanisławem Sorysem. 
Nie można również pominąć dużej 
pracy Małopolskiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
który jest inwestorem prowadzącym 
to przedsięwzięcie i  odpowiedzial-
nym za jego przebieg i zakończenie. 
Z  kolei zaś za nadzór odpowiada 
Urząd Marszałkowski. Sprawnie ze 
swojej roli wywiązał się też Urząd 
Wojewódzki w  Krakowie. On wydał 
pozwolenie na budowę zbiornika.  
Urząd Gminy w Skrzyszowie był i jest 
organem doradczym i pomocniczym. 
Do naszych zadań należały między 
innymi uzgodnienia, konsultacje, 

spotkania z  mieszkańcami. Wszyst-
ko to odbyło się przy dużym wspar-
ciu pani sołtys ze Skrzyszowa Haliny 
Mondel i  pani sołtys Marii Żywiec 
z  Szynwałdu oraz radnego Piotra 
Kiwiora. Oni informowali ludzi i wyjaś-
niali wiele spraw. Podziękowania nale-
żą się również pracownikom Urzędu 
Gminy jak i mojemu poprzednikowi. 
Najważniejsze, że sami mieszkańcy 
wykazali zrozumienie dla budowy 
zbiornika. Bez tego nie byłoby szans, 
żeby powstał. To też spowodowało 
brak protestów i szybkie uprawomoc-
nienie się decyzji o budowie zbiorni-
ka. Dlatego też pod koniec marca było 
już możliwe podpisanie umów z właś-
cicielami gruntów, którzy przekazali je 
pod budowę zbiornika dotyczących 
odszkodowań. A dotyczyło to kilkuset 
mieszkańców. 

– Co było największym problemem 
przed rozpoczęciem inwestycji?

– Na początku był to brak wiedzy. 
Zmienilo się to dzięki wspominanym 
wyżej instytucjom oraz osobom . 
Kłopotem były też obawy miesz-

kańców, że po powstaniu 
zbiornika będą zalewa-
ni. Niektórzy z  nich mieli 
wątpliwości, czy przepro-
wadzane wywłaszczenia są 
zgodne z naszym prawem 
a  także kiedy i  jak będzie 
przebiegała procedura 
wykupu gruntów. Okaza-
ło się, że również pod tym 
względem wszystko jest 
w porządku. 

– Co w praktyce dla miesz-
kańców gminy oznacza 
budowa zbiornika?

– Przede wszystkim 
w  dużej mierze zostanie 
wyeliminowany prob-
lem z  podtopieniami. To 
był duży kłopot, który 
pojawiał się przy więk-
szych opadach. Zbiornik 
to pierwszy krok do tego, 

żeby je wyeliminować, bowiem sam 
zbiornik całego problemu podtopień 
nie rozwiąże. Drugim jest koncep-
cja budowy tzw. suchych polde-
rów. Według planów mają powstać 
w Skrzyszowie Górnym, Szynwałdzie 
i  Łękawicy. To obwałowane tereny, 
które zatrzymują wodę przy więk-
szych opadach. Poldery znajdować 
się będą na terenach, które będzie 
można uprawiać. Ta i  inne inwesty-
cje są wpisane do programu „Górna 
Wisła”. Tworzenie polderów jest na 
etapie uzgodnień i  planów. Są to 
zarówno czasochłonne prace jak  
kosztowne. Zbudowanie samych 
polderów nie jest aż tak kosztowne 
jak np. zbiornika na potoku Korzeń.

– Czy zbiornik będzie użytkowany 
również rekreacyjnie?

– Są takie plany. Niewielka jego 
część ma być przeznaczona na ten 
cel. Nie chcemy zniszczyć zbiornika. 
Wymaga to jednak  zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
i uzgodnień z Zarządem Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

Zbiornik nie powstałby  
bez dużego zaangażowania 
wielu ludzi i instytucji

rozmowa z Marciniem Kiwiorem, Wójtem Gminy Skrzyszów 
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1.  23 maja 2012 r.  podpisano umowę 
na wykonanie termomodernizacji 
budynku wielofunkcyjnego w Łęka-
wicy na łączną kwotę 263 676,27 zł 
z Firmą Budowlaną „ADRO – BAU” 
Andrzej Drogoś. 

Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to sierpień 2012 r.

2.  25 maja  została podpisana umowa na 
opracowanie koncepcji oraz komplet-
nej dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej na budowę sieci kanaliza-
cyjnej w przysiółku Poskle (etap 3), 
w przysiółku Wielkie Pole (etap 4) w 
miejscowości Pogórska Wola na łącz-
ną kwotę 132 840 zł z EKO-PROJEKT 
Projektowanie i Nadzory Zakład Usłu-
gowy – Grzegorz Szczepański. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji 
czerwiec 2013r.

3.  „Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na drogach gminnych w gminie 
Skrzyszów”- zadanie finansowane 
z funduszu sołeckiego. W ramach 
zadania asfalt zostanie położony:

- w miejscowości Ładna droga nr 413 
-  400 m2
- w miejscowości Skrzyszów nr.dz. 
1547/2 – 350 m2

- plac manewrowy przy budynku OSP 
w Szynwałdzie nr. dz. 1584 – 340 m2
- w miejscowości Pogórska Wola 
droga nr 59 – 350m2
Koszt inwestycji to prawie 90 tys. zł. 
Wykonawcą jest POLDIM – Dębica. 
Planowany termin zakończenia to 31 
lipiec 2012 r.

4.  „Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej 1357K Ryglice – Tarnów 
o długości 240m w miejscowości 
Szynwałd - etap IV”. Koszt inwesty-
cji to blisko 100 tys. zł Wykonawca 
to firma „MEX-BRUK”. 

5.  „Przebudowa i rozbudowa istnieją-
cego budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pogórskiej Woli 
– I etap (budowa parteru) – część 
nowoprojektowana”. Koszt inwesty-
cji to prawie 200 tys. zł. Wykonawca 
„DUD-BUD”

6.  4) „Dostawa kruszywa na budowę 
i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w poszczegól-
nych sołectwach gminy Skrzyszów 
w ilości 1850 t”. Wykonawca Firma 
Handlowo Transportowa „WANIK”. 
Wartość dostawy – 110 tys. zł. 

Do 500 tysięcy 
złotych  
z ministerstwa
Dotacje w wysokości do 500 tysię-
cy złotych otrzymał Urząd Gminy 
Skrzyszów od Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Środki zostaną przeka-
zane na budowę kompleksu boisk 
wraz z zapleczem, które powstaną 
w  Pogórskiej Woli obok Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w ramach programu „Moje Boisko
-Orlik 2012”. Na tę inwestycję 150 
tysięcy złotych przekazał już Mało-
polski Urząd Marszałkowski.

Cała inwestycja ma kosztować 
około miliona złotych. Reszta środ-
ków ma pochodzić z budżetu gminy. 
Prace rozpoczną się po rozstrzygnię-
ciu przetargu. Planowany w Pogór-
skiej Woli kompleks sportowy skła-
dać będzie się z  dwóch boisk ze 
sztuczną nawierzchnią. Pierwsze, 
o  wymiarach 30 x 62 metry, prze-
znaczone będzie do gry w  piłkę 
nożną. Drugie, wielofunkcyjne (19 x 
32 m), służyć ma uprawianiu koszy-
kówki oraz siatkówki. Kompleks 
wyposażony ma być w  budynek 
sanitarny. Znajdą się tam m.in. szat-
nie i magazyn na sprzęt sportowy. 
Cały obiekt zostanie oświetlony. Na 
terenie obiektu zatrudnienie znaj-
dzie trener, którego wynagrodzenie 
finansowane będzie z  programu 
,,Animator- Moje Boisko Orlik 2012”. 
Orlik w Pogórskiej Woli będzie trze-
cim w gminie. Podobne obiekty są 
już w Skrzyszowie i Szynwałdzie.

W gminie Skrzyszów wyremonto-
wano drogi zniszczone podczas 
ostatnich powodzi. Prace wykona-
no w każdym sołectwie. 

Nową nawierzchnię położono 
na tzw. drodze Księżej w Ładnej, na 
odcinkach w Pogórskiej Woli na tzw. 
Betonce i  w  Skrzyszowie droga do 
Kruku.

Odbudowana została również 
„Stara Droga” w  Łękawicy oraz „Japo-
nia” w  Szynwałdzie. Oprócz wymiany 
nawierzchni obok dróg pojawiło się 
nowe utwardzone pobocze. Wspomnia-
ne inwestycje kosztowały 713 tysięcy 
złotych. Większość środków pochodziła 
z funduszy na usuwanie skutków powo-
dzi. Przeprowadzono również szereg 
prac porządkujących gminne drogi.

Jest dotacja,  
będą remonty
72 tysiące złotych otrzymała 
Gmina Skrzyszów na remont i 
modernizację dróg transportu 
rolnego. Niemal drugie tyle środ-
ków pochodzić będzie z budże-
tu gminy, przeznaczone będą na  
zakup 1850 ton kruszywa. Środki 
przekazał Samorząd Województwa 
Małopolskiego z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych – Cieszę się, 
że nasz wniosek został pozytyw-
nie rozpatrzony. Dzięki otrzyma-
nej kwocie zmodernizujemy drogi 
wewnętrzne – mówi Marcin Kiwior 
wójt gminy Skrzyszów.

Ruszają kolejne inwestycje

Remonty  
po powodziach
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SKRZYSZÓW
Oddanie wyremontowanych 
pomieszczeń remizy OSP stało się 
okazją do zorganizowania dwudnio-
wego festynu strażackiego 19 i 20 
maja 2012 r.  

W sobotę Proboszcz Parafii w Skrzy-
szowie ks. Zdzisław Gniewek poświę-
cił odnowiony obiekt. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli: Posłowie 
na Sejm RP Robert Wardzała i  Józef 
Rojek, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Roman Ciepiela, 
przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego Wicestarosta Mirosław Banach 
i  członek Zarządu Powiatu Marek 
Podraza, w uroczystości uczestniczy-
ła także brać strażacka ze wszystkich 
sołectw gminy Skrzyszów z Prezesem 
OSP Skrzyszów Piotrem Młyńskim, 
a także gospodarz gminy, Wójt Marcin 
Kiwior, radni gminni oraz przedstawi-
ciele miejscowych instytucji i przed-
siębiorstw.

Gospodarze gminy zatroszczyli 
się o  poprawę stanu estetycznego 
pomieszczeń - remiza jest obiektem 
służącym nie tylko strażakom, ale 
całej społeczności. Odbywają się tutaj 
zebrania wiejskie, imprezy kulturalne, 
spotkania mieszkańców, przyjęcia 
okolicznościowe.

ŁĘKAWICA
26 maja br. odbyło się uroczyste 
poświęcenie rozbudowanej i wyre-
montowanej remizy OSP w Łękawi-
cy. Mszy św. przewodniczył arcybi-
skup lubelski ks. Stanisław Budzik 

– pochodzący z Łękawicy, a także 
ks. Józef Nita – proboszcz parafii 
w Łękawicy, ks. Józef Michalski – 
proboszcz parafii w Szynwałdzie, 
o. Karol Barnaś CSSR.

Po uroczystej Mszy św. zaprosze-
ni goście udali się do remizy gdzie 
rozpoczęła się część oficjalna. Cecylia 
Dykacz przedstawiła zebranym histo-
rię straży pożarnej w Łękawicy. 

W  uroczystościach uczestniczy-
li zaproszeni goście m.in. Tomasz 
Bańdur - kapitan Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Tarno-
wie, Alina Smagacz Starzychowicz - 
przedstawiciel starostwa, Edward 
Chrupek – właściciel firmy Ład –Bud, 

która dokonała odnowienia remizy 
OSP.

Rozbudowany i  wyremontowany 
budynek poświęcony został przez 
Metropolitę Lubelskiego – ks. Stani-
sława Budzika. Uroczystego przecięcia 
wstęg dokonali wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego – Roman 
Ciepiela, Poseł na Sejm RP - Józef 
Rojek, Wójt Gminy Skrzyszów - Marcin 
Kiwior, a także prezes OSP Łękawica - 
Wiesław Jachym. Zasłużeni strażacy 
z OSP w Łękawicy otrzymali medale 
za zasługi dla pożarnictwa i odznaki 
wzorowego strażaka.

Cała inwestycja kosztowała 1 300 
000,00 zł w tym 450 000 zł pochodziło 
z dofinansowania PROW.

Wyremontowane  
remizy OSP
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System 
Informacji 
Przestrzennej
Z  końcem maja bieżącego roku 
w Gminie Skrzyszów został wdrożo-
ny System Informacji Przestrzennej 
o nazwie IPmap. Autorem i twórcą 
systemu jest tarnowska firma INSPE-
PROJECT. Gmina Skrzyszów jest tym 
samym pierwszą gminą w powiecie 
tarnowskim, która wdrożyła system 
tego typu. Podobne systemy wpro-
wadziły duże miasta tj. Kraków, 
Wrocław, Poznań czy Warszawa.

SIP czyli System Informacji Prze-
strzennej, to przede wszystkim dane 
dotyczące gminnej przestrzeni zapi-
sanej w  elektronicznym systemie, 
którego główną częścią jest mapa 
cyfrowa. Zbiór danych obejmu-
je m.in. rzeźbę terenu, strukturę 
geologiczną, infrastrukturę komuni-
kacyjną i telekomunikacyjną a także 
formę własności. Zadaniem SIP jest 
szybki i łatwy dostęp do informacji 
dla wszystkich. Łatwiejszy dostęp 
do danych usprawni kontrolę prze-
strzegania prawa budowlanego 
i usprawni działania mające na celu 
ochronę środowiska. Pełne działanie 
SIP ułatwi również wiele procesów 
decyzyjnych związanych z  gospo-
darką komunalną, obrotem nieru-
chomościami czy gruntami a nawet 
uzbrojeniem terenu.

Gmina Skrzyszów dzięki wdroże-
niu SIP dołączyła do wciąż jeszcze 
niewielkiej grupy samorządów, które 
doceniły zalety i  korzyści płynące 
z korzystania z tego typu rozwiązań 
w codziennej pracy Urzędu.

Całoroczny kurs języka 
angielskiego dla 
najmłodszych eProti
Wójt Gminy Skrzyszów zakupił 
dla wszystkich dzieci w wieku 3 
- 8 lat licencje dostępu do plat-
formy e-learningowej ,,Całorocz-
ny kurs języka angielskiego dla 
najmłodszych eProti”, dające 
możliwość użytkowania e-kursu 
od 28.06.2012r. do 27.06.2013r.

Zakupiono 223 licencje, które 
zostaną przekazane najmłod-
szym dzieciom w przedszko-
lach i szkołach z terenu naszej 
gminy.

Wójt Kiwior  
z absolutorium
29 czerwca w sali narad urzędu 
gminy o godzinie 11.00 odby-
ła się XVI sesja Rady Gminy 
kadencji 2010 – 2014. Podczas 
sesji Radni Gminy Skrzyszów 
udzielili absolutorium Wójto-
wi Gminy Skrzyszów mgr inż. 
Marcinowi Kiwiorowi z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 
2011 rok. Zaplanowane na 2011 
rok inwestycje zostały zreali-
zowane, a a radni pozytywnie 
ocenili działalność wójta gminy 
i urzędu. 

Małopolskie Remizy  
w Pogórskiej Woli
29 czerwca  została podpisa-
na umowa z firmą DUD – BUD 
na „Przebudowę i rozbudowę 
istniejącego budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pogórskiej Woli – I etap (budo-
wa parteru)”. Zadanie dofinan-
sowane jest ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 
programu Małopolskie Remi-
zy. Całość inwestycji koszto-
wać będzie 197 743,41 złotych. 
Planowany termin zakończenia 
prac to wrzesień 2012 roku.

Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pozytywnie rozpatrzył 
wniosek Gminnego Centrum Kultu-
ry i Bibliotek w Skrzyszowie i przy-
znał dofinansowanie na budowę 
biblioteki w Szynwałdzie  w kwocie 
1 000 000 złotych. Środki pochodzą 
z Programu Wieloletniego Kultura+, 
priorytet „Biblioteka+ Infrastruktu-
ra Bibliotek”. 

Obsługa priorytetu została powie-
rzona Instytutowi Książki w Krakowie. 
Celem Programu jest wzmocnienie 
potencjału i roli gminnych bibliotek 

publicznych. Priorytet ma na celu 
przekształcenie bibliotek gminnych 
w nowoczesne centra dostępu do 
wiedzy, kultury oraz ośrodki życia 
społecznego. Kultura Plus jest uchwa-
lonym przez Radę Ministrów wielo-
letnim programem rządowym na lata 
2011-2015. 

Realizacja inwestycji rozpocznie 
się  we wrześniu i prowadzona będzie 
przy udziale i wsparciu Urzędu Gminy 
w Skrzyszowie. W budynku  znajdo-
wać się będzie m. in. sala teatralna, 
pracownia multimedialna i kawiaren-
ka internetowa .

Nowa biblioteka 
w Szynwałdzie
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Szóstoklasiści z  gminy Skrzyszów 
i  ich nauczyciele oraz dyrektorzy, 
a  przede wszystkim rodzice mają 
powody do dużej satysfakcji. Średnia 
ze sprawdzianu, który pisali okazała 
się wyższa od krajowej, wojewódz-
kiej a  także powiatowej. Wyniosła 
23,87 pkt. Średni wynik w powiecie 
wyniósł 22,77 w województwie 23,7 
a w kraju 22,75.

– To świetny rezultat. Mamy zdolnych 
i pracowitych uczniów oraz pracujących 
z  dużym zaangażowaniem nauczy-
cieli, dyrektorów a  także rodziców– 

komentuje Marcin Kiwor, wójt gminy. 
Obowiązkowy sprawdzian klas szóstych 
pisało 169 uczniów z  dziesięciu klas 
szkół podstawowych w gminie Skrzy-
szów. Najlepszy rezultat uzyskała Szkoła 
Podstawowa w Ładnej - 28,2. Najwyższą 
średnią 28,5 uzyskała klasa VIa z Szko-
ły Podstawowej nr 1 w  Skrzyszowie. 
W nagrodę jej uczniowie pojechali na 
wycieczkę do Warszawy ufundowa-
ną przez samorząd. – Mam nadzieję, 
że przystępując do kolejnego ważnego 
egzaminu, jakim będzie egzamin gimna-
zjalny, również potwierdzą swoje umiejęt-
ności – dodaje wójt.

Dzień Dziecka w gminie 
Skrzyszów
W  związku z  Dniem Dziecka, Wójt 
Gminy Skrzyszów – pan Marcin 
Kiwior zaprosił szóstoklasistów 
z naszej gminy na spotkanie, które 
odbyło się w remizie OSP w Skrzyszo-
wie. Celem spotkania było zapozna-
nie młodych mieszkańców z działa-
niem Urzędu Gminy, przybliżenie im 
walorów rekreacyjno – turystycznych 
gminy, jak również przypomnienie 
zasad bezpieczeństwa w trakcie zbli-
żających się wakacji.

Wójt Gminy oprowadził zaproszo-
ną młodzież po urzędzie, pokazał im 
poszczególne biura i pozwolił usiąść 
we własnym fotelu, co cieszyło się 
największym zainteresowaniem.   
Atrakcją było wystąpienie policjantek, 
które opowiedziały o  swoim zawo-
dzie i o jednostkach policji na terenie 
powiatu tarnowskiego. Na zakończe-
nie został omówiony temat bezpie-
czeństwa w trakcie wakacji, a ucznio-
wie otrzymali gadżety odblaskowe.

Na osłodzenie pochmurnego dnia 
dzieci otrzymały od Wójta Gminy 
pączki i napoje.

Serdecznie dziękujemy komendan-
towi miejskiemu Policji w Tarnowie 
Zbigniewowi Ostrowskiemu za odde-
legowanie policjantek oraz radnemu 
Piotrowi Kiwiorowi  za pomoc w orga-
nizacji Dnia Dziecka

Bardzo dobry wynik 
szóstoklasistów

Wszyscy chętni 
w przedszkolach 
350 dzieci rozpocznie zajęcia 
w  przedszkolach z  gminy Skrzy-
szów w  roku szkolnym 2012/13. 
Uczyć się i bawić będą w 14 oddzia-
łach w pięciu placówkach, czterech 
publicznych i jednej niepublicznej. 
Tą ostatnią jest Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP NP „Ochronka” 
w Szynwałdzie.

Wójt zaznacza, że gmina Skrzy-
szów jako jedna z niewielu w przy-
szłym roku szkolnym zapewniła 
miejsca w  przedszkolu wszystkim 
ubiegającym się o to chętnym. – To 
pokaźna kwota w  naszym budże-
cie. Na utrzymanie przedszkolaków 
płacimy rocznie 3 200  tys. złotych. 
Obniżenie tej kwoty wiązałoby się 
z  mniejszą liczbą miejsc w  przed-
szkolu. Nie mam jednak zamiaru 
stosować takich rozwiązań. 
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Dla osiągnięcia celów założonych 
w  polityce ekologicznej państwa 
dotyczących gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w Polsce opra-
cowuje się plany gospodarki odpa-
dami. Plany gospodarki odpadami 
są tworzone na szczeblu krajowym 
i wojewódzkim.

Krajowy Plan Gospodarki Odpada-
mi opracowany przez Ministra Środo-
wiska uchwala Rada Ministrów. Sejmik 
województwa uchwala Wojewódzki 
Plan Gospodarki Odpadami opraco-
wany przez Zarząd Województwa. 

Celem dalekosiężnym tworzenia 
krajowego planu gospodarki odpa-
dami jest dojście do systemu gospo-
darki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym 
w pełni realizowane są zasady gospo-
darki odpadami zgodnie z hierarchią 
gospodarki odpadami, czyli po pierw-
sze : zapobiegania i  minimalizacji 
ilości wytwarzanych odpadów oraz 
ograniczania ich właściwości niebez-

piecznych, a po drugie wykorzystywa-
nia właściwości materiałowych i ener-
getycznych odpadów a w przypadku, 
gdy odpadów nie można poddać 
procesom odzysku ich unieszkodli-
wienie. Składowanie generalnie jest 
traktowane jako najmniej pożądany 
sposób postępowania z odpadami. 

Realizacja tego celu umożliwi 
osiągnięcie innych celów takich, jak: 
ograniczenie zmian klimatu poprzez 
minimalizację emisji gazów cieplarnia-
nych z technologii zagospodarowania 
odpadów czy też zwiększenie udziału 
w bilansie energetycznym kraju ener-
gii ze źródeł odnawialnych poprzez 
zastępowanie spalania paliw kopal-
nych spalaniem odpadów pochodze-
nia roślinnego i zwierzęcego.

Marszałek Województwa Mało-
polskiego opracował Projekt Planu 
Gospodarki Odpadami dla Woje-
wództwa Małopolskiego, który po 
konsultacjach społecznych w ramach, 
których gminy opiniowały przedłożo-
ny dokument zostanie przyjęty przez 

Sejmik Województwa Małopolskiego 
na początku lipca 2012r.

Projekt Planu Gospodarki Odpa-
dami Województwa Małopolskiego 
określa cele i kierunki działań na lata 
2011-2016 z  perspektywą na lata 
2011-2020.

Plan obejmuje wszystkie rodza-
je odpadów powstających na tere-
nie województwa małopolskiego 
oraz przywożonych na jego obszar, 
a w szczególności odpady komunalne 
z uwzględnieniem odpadów ulegają-
cych biodegradacji, odpady opako-
waniowe, odpady z budowy, remon-
tów i demontażu obiektów budow-
lanych oraz infrastruktury drogowej, 
opony oraz odpady niebezpieczne, 
w tym pojazdy wycofane z eksploata-
cji, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, PCB, azbest, odpady medycz-
ne i weterynaryjne, oleje odpadowe, 
baterie i akumulatory.

Celem nadrzędnym jest rozwija-
nie na terenie województwa systemu 
gospodarki odpadami opartego na 

Nowy system gospodarki 
odpadami (2)
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zapobieganiu powstawania odpadów, 
przygotowywaniu ich do ponownego 
użycia, recyklingu oraz innych meto-
dach odzysku i unieszkodliwiania.

Dla odpadów komunalnych wyzna-
czono następujące cele:
–  objęcie zorganizowanym systemem 

odbierania odpadów komunalnych 
wszystkich a przez to wyeliminowa-
nie praktyki nielegalnego składowa-
nia odpadów,

–  zmniejszenie ilości odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska odpa-
dów, aby nie było składowanych:
• w 2013 r. więcej niż 50%,
•  w 2020 r. więcej niż 35% masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 
r.,

•  zmniejszenie masy składowanych 
odpadów komunalnych do max. 
60% wytworzonych odpadów do 
końca 2014 r.,

•  przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i  recykling mate-
riałów odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, tworzy-
wa sztuczne i szkło z gospodarstw 
domowych i, w miarę możliwości, 
odpadów innego pochodzenia 
podobnych do odpadów z gospo-
darstw domowych minimum 50% 
masy do 2020 roku,

Realizacji tych celów służyć będzie 
tworzenie przydomowych kompo-
stowni oraz wspomaganie i eduko-
wanie w zakresie:

–  kompostowania przydomowego 
na terenach zabudowy jednoro-
dzinnej,

–  kampanie informacyjne, progra-
my szkoleniowe w zakresie zapo-
biegania powstawania odpadów 
zmierzające do ukształtowania 
świadomych postaw konsumen-
tów,

–  promocja wykorzystania produk-
tów o wydłużonym okresie użyt-
kowania,

–  promocja napraw oraz ponow-
nego wykorzystania materiałów, 
produktów i opakowań.

Zmieszane odpady komunalne, 
odpady zielone, a  także pozostało-
ści z sortowania będą przekazywane 
do regionalnych instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych, 
wskazanych w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami spełniających 
wymogi ustawowe. 

Województwo małopolskie zostało 
podzielone na 4 regiony gospodar-
ki odpadami komunalnymi:

–  region 1 - zachodni (powiaty: 
miasto Kraków, krakowski, wieli-
cki, proszowicki, miechowski, 
olkuski, chrzanowski, oświęcim-
ski, wadowicki),

–  region 2 - tarnowski (powia-
ty: miasto Tarnów, tarnowski, 
bocheński, brzeski, dąbrowski),

–  region 3 - sądecko-gorlicki 
(powiaty: miasto Nowy Sącz, 
nowosądecki, gorlicki),

–  region 4 - południowy (powiaty: 
myślenicki, limanowski, nowotar-
ski, tatrzański, suski).

W  przypadku aglomeracji lub 
regionów obejmujących powyżej 
300 tys. mieszkańców preferowaną 
metodą zagospodarowania zmiesza-
nych odpadów komunalnych jest ich 
termiczne przekształcanie.

Odpady zebrane selektywnie 
z terenu gminy kierowane będą do 
instalacji wybranych i  dostępnych 
dla podmiotu odbierającego odpa-
dy od właścicieli i zarządców nieru-
chomości wyłonionego w  drodze 
przetargu na odbieranie i zagospo-
darowanie zebranych odpadów 
komunalnych. 

W ramach regionów wyznaczonych 
w wojewódzkich planach gospodar-
ki odpadami gminy są zobowiązane 
do prowadzenia wspólnej gospodar-
ki odpadami komunalnymi oraz do 
zapewnienia wybudowania i  utrzy-

mania infrastruktury gospodarki 
odpadami, w  szczególności zakła-
dów zagospodarowania odpadów. 
Gmina Skrzyszów została przypisana 
do ZZO Tarnów (region II). W  okre-
sie przejściowym do roku 2018 
dostępne będą instalacje zastępcze  
(istniejące), które powinny być 
modernizowane i dostosowywane do 
obowiązujących wymogów.

Planowane do realizacji instalacje 
regionalne w regionie II to :

•  instalacja termicznego przekształ-
cania odpadów – maksymalna 
moc przerobowa 100 [tys. Mg]. 
Planowany okres rozpoczęcia 
instalacji 2018r.; 

•  kompostownia odpadów zielo-
nych selektywnie zebranych – 
maksymalna przepustowość 6 
[tys. Mg]. Planowany okres rozpo-
częcia instalacji 2013r. 

Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) prze-
widuje możliwość zawierania przez 
gminy porozumień międzygminnych  
w sprawie powierzenia jednej z nich 
przez inną gminę lub (w  przypad-
ku porozumienia wielostronnego – 
przez inne gminy) określonych przez 
nie w  treści takiego porozumienia 
międzygminnego zadań publicznych. 
Dalej ustawa ta stanowi, iż gmina 
wykonująca zadania publiczne obję-
te porozumieniem przejmuje prawa 
i obowiązki pozostałych gmin, zwią-
zane z powierzonymi jej zadaniami, 
a gminy te mają obowiązek udziału 
w kosztach realizacji powierzonego 
zadania.

Prawdopodobnie Gmina Miasta 
Tarnowa na podstawie przeniesie-
nia zadań własnych gmin regionu na 
miasto Tarnów przejmie obowiązki 
realizacji instalacji regionalnych, jako 
zadań publicznych a gminy regionu 
II „tarnowskiego” będą partycypować 
w kosztach ich realizacji.

Nowa ustawa śmieciowa i  ewen-
tualne podwyżki z  nią związane 
to najpoważniejszy problem, jaki 
podczas zebrań wiejskich zgła-
szają wójtowi mieszkańcy gminy 
Skrzyszów. 

Zakończył się cykl spotkań wiej-
skich. Podczas nich poruszane były 
różne sprawy. Mieszkańców najczęś-

ciej interesuje sprawa nowej tzw. usta-
wy śmieciowej. Przewiduje ona m.in. 
wybór jednej firmy odpowiedzialnej za 
wywóz nieczystości na terenie gminy.

Jej postanowienia najpóźniej mają 
być zastosowane do połowy 2013 
roku. – Mieszkańcy obawiają się, że 
nowe przepisy oznaczać mogą dla 
nich podwyżki. Z mojej strony pragnę 
zapewnić, że jeżeli ogłosimy przetarg 

w tej sprawie, to wybierzemy firmę, 
której oferta będzie najtańsza a przez 
to najbardziej korzystna – mówi 
Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów. 
Obecnie w gminie Skrzyszów wywóz 
śmieci zlecany jest indywidualnie 
przez poszczególnych mieszkańców. 
W  ramach nowej ustawy gminy 
zostały zmuszone do podjęcia zmian 
w dotychczasowych przepisach.

Mieszkańcy pytają o śmieci
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„Spojrzenia”, czyli VIII Młodzieżowy  
Przegląd Twórczości Teatralnej mamy 
za sobą. Przez dwa dni, 13 i 14 kwiet-
nia br. grupy teatralne z Małopolski 
prezentowały swoje spektakle. Jury 
w  składzie: Piotr Pilitowski – prze-
wodniczący, aktor Teatru Ludowego 
w  Nowej Hucie, Ewa Cypcarz-Bo-
gucka, aktorka teatru im. Ludwika 
Solskiego  w Tarnowie oraz Renata 
Nowicka, także aktorka Teatru Ludo-
wego w Nowej Hucie po obejrzeniu 
11 propozycji, przyznało:

w kategorii szkół podstawowych: 
• Złotą Kurtynę Teatrowi Tuptusie 
z Tarnowa-grupa młodsza za spek-
takl „Zebra”

•  Srebrną Kurtynę zespoło-
wi Mały Krach z Małca za 
spektakl „Calineczka”. 

•  Brązową Kurtynę grupie 
średniej z Teatru Tuptu-
sie z Tarnowa za spektakl 
„Pieskie życie”

w kategorii gimnazja i szkoły 
ponadpodstawowe:

•  Złotą Kurtynę zespołowi 
Galimatias- grupa starsza 
z  Gminnego Centrum 
Kultury w  Żabnie za 
spektakl „Kurnik”

•  Srebrną Kurtynę grupie 
teatralnej Na Chwilę  
z Zespołu Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i Gimnazjum 

w Szynwałdzie za przedstawienie 
„Czerwony Kapturek szuka księ-
cia”

•  Brązową Kurtynę Teatrowi Tuptu-
sie- grupa starsza z Tarnowa za 
spektakl „Czy to już jest kabaret?”

Jury przyznało nagrodę w posta-
ci Szmaragdowej Kurtyny Markowi 
Stańczykowi, opiekunowi grupy Na 
Chwilę  za „zaangażowanie w pracę 
z młodzieżą, piękną harmonię współ-
pracy widoczną w jego spektaklach 
czyli wzajemne zaufanie i  radość 
tworzenia”.

Ponadto przyznano wyróżnie-
nia instruktorkom pozostałych 

grup teatralnych: Iwonie 
Kapie, Renacie Stadnickiej- 
Zuchowskiej oraz Agnieszce 
Łach.

Za scenografię i  kostiumy 
wyróżniono grupę Na Chwilę.

Za kreacje aktorskie 
wyróżnienia przypadły:

• Wiktorii Treli za rolę Mysz-
ki w „Calineczce”

• Annie Krzysztofek za rolę 
Matki w spektaklu „Urwa-
ny film”

• Grzegorzowi Komorow-
skiemu i Michałowi Kraw-
czykowi za role w spekta-
klu „Czy to już jest kaba-
ret?”

• zespołowi Na Chwilę za 
role w  spektaklu „Czer-
wony Kapturek szuka 
księcia”

• zespołowi Galimatias za role 
w przedstawieniu „Kurnik”

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w Skrzyszowie serdecznie dziękuje 
Dyrekcji Szkoły 

w  Szynwałdzie za gościnne 
i serdeczne  przyjęcie, a młodzieży za 
pomoc w utrzymaniu ładu

 i  porządku podczas „Spojrzeń”. 
Szczególne podziękowania kieru-
je także do sponsorów tegorocznej 
edycji przeglądu:

Małgorzaty  i Sławomira Mądlów, 
Krzysztofa Mąciora, Marii i Krzyszto-
fa Kowalskich, Kazimierza Świdziń-
skiego, Krzysztofa Galusa, Pawła 
Mroza. 

Nagrody rozdane
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Koncert Zespołu 
Dzień Dobry
W niedzielę, 15 kwietnia 2012 roku, 
w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum w Szynwałdzie wystą-
pił zespół Dzień Dobry. 

Grupa była gościem specjalnym 
VIII edycji Młodzieżowego Przeglą-
du Twórczości Teatralnej ‘Spojrzenia”. 
W  programie znalazły się piosen-
ki z  repertuaru Marka Grechuty 
w nowej aranżacji, własne kompo-
zycje grupy, a także przeboje muzy-
ki filmowej. Koncert w  wykonaniu 
zespołu Dzień Dobry został z aplau-
zem przyjęty przez widownię. 

Trwający Rok Janusza Korcza-
ka jest okazją do zapoznania się 
z życiem i twórczością tego niezwy-
kłego człowieka. 

Z  inicjatywy Elżbiety Smoły 
(z biblioteki szkolnej w Skrzyszowie) 
zorganizowano prelekcję, podczas 
której Lucyna Lasko (bibliotekarka 
z GCKiB) przybliżyła uczniom Zespo-
łu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum w Skrzyszowie sylwetkę Starego 
Doktora. Młodzież miała możliwość 
dowiedzieć się, kim był i jakimi wartoś-
ciami kierował się w  życiu Janusz 
Korczak. Jako lekarz, publicysta, pisarz 
i wychowawca ukazywał, że dziecko 
należy traktować jak równego sobie 
człowieka, dostrzegać jego prawa 
i szanować je. Swoim ideom pozostał 
wierny aż do ostatniego marszu, gdy 
zginął razem z dziećmi w obozie zagła-
dy w Treblince.

3 czerwca w  Domu Strażaka 
w Skrzyszowie odbyło się uroczyste 
spotkanie bibliotekarzy i czytelni-
ków naszej gminy, zorganizowane 
przez GCKiB w nawiązaniu do ogól-
nopolskich obchodów Tygodnia 
Bibliotek. 

Zaproszeni goście spotkali się 
w  kameralnej atmosferze, nieco 
odmiennej niż zazwyczaj, gdy odwie-
dzają biblioteki. 

W czasie uroczystości najwierniejsi 
czytelnicy zostali uhonorowani statu-
etkami Mola Książkowego. Wyróżnie-
nie to, z rąk dyrektora GCKiB w Skrzy-
szowie Małgorzaty Chwistek, otrzyma-
li: Barbara Budzik, Domicela Chrupek, 
Anna Kępowicz, Grażyna Łabędź, 
Aldona Nowak, Stanisław Stańczyk, 

Zbigniew Starostka, Tadeusz Szponder, 
Dorota Tabaszewska i Zofia Wzorek.

W imieniu czytelników głos zabra-
ła pani Aldona Nowak, która przypo-
mniała historię biblioteki w  Skrzy-
szowie oraz podkreśliła jak ważna 
jest praca bibliotekarzy i  ich wkład 
w rozwój kultury.

Spotkaniu towarzyszył ponadto 
występ młodzieży z Ładnej w przed-
stawieniu pt. „Sen reportera, czyli 
wywiady z  książkami”. Uroczystość 
zakończył koncert zespołu After Day 
z solistką Eweliną Maciaś. Grupa zapre-
zentowała klimatycznie zaaranżowane 
przeboje muzyki rozrywkowej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przyjaciołom bibliotek, czytelnikom 
i bibliotekarzom za przybycie i wspól-
ne świętowanie.

Święto 
bibliotekarzy 
i czytelników
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Czarcie Uroczysko w Pogórskiej 
Woli to jedno z niewielu miejsc 
w Małopolsce gdzie można spot-
kać  eratyki  tj.  głazy  narzutowe 
z epoki lodowcowej, które 12 tys. 
lat  temu  zostawił  cofający  się 
lodowiec.

Głaz narzutowy (z  łac.  errare  – 
błądzić) – fragment skały litej, przy-
niesionej przez lądolód. Obszary 
północnej i środkowej Polski pokryte 
są utworami polodowcowymi. Obok 
całkowicie zwietrzałych skał more-
ny zawierają też materiał grubszy 
– zaokrąglone bryły i  wielkie bloki 
często o  objętości wielu metrów 
sześciennych. Część z  nich uległa 
zniszczeniu, jednak te utworzone ze 
skał odporniejszych zachowały się do 
naszych czasów.

Podobne utwory znajdują się na 
obszarze Niemiec,  północnej Francji, 
Wielkiej Brytanii, Kanady, północnej 
części Stany Zjednoczonych, czyli 
wszędzie tam, gdzie dotarł plejsto-
ceński lądolód. Niektóre głazy narzu-
towe przyniesione przez lodowiec 
do Polski ze Skandynawii mają status 
pomników przyrody nieożywionej.

Jak głoszą legendy…
W  dawnych czasach gdy potop 

szwedzki zalewał Rzeczypospolitą 
i Jasna Góra stawiała opór najeźdźcy, 
zebrały się czarty na naradę. Uradziły że, 
trza pomóc Szwedom co by ten święty 
przybytek zrównać z ziemią, bo to i Pola-

ków w ten czas 
łatwiej do 
złego się nakło-
ni. A  spieszyć 
się trza było bo 
czas tylko do 
północy mieli.

Jak uradziły 
tak też zrobiły. 
Każdy diabeł 
w piekle zabrał 
wielki głaz 
i począł w stro-
nę Częstocho-
wy wędrować. 

Jak jednak 
powszechnie 
w i a d o m o , 
czarty to leni-
we stworzenia 
i  choć nakaz 
miały  nie 

kwapiły się go wypełniać. Wędrówkę 
zaczęto, ale pięć najbardziej leniwych 
diabłów bardzo się ociągało. Wzięły 
głaz na ramiona i zaczęły go dźwigać, 
czterech po bokach a  jeden w  środ-
ku. Nie uszli jednak daleko bo północ 
wybiła. Cztery diabły uciekły, a piątego 
głaz przygniótł swoim ciężarem i  po 
dzień dzisiejszy tu leży. Przez lenistwo 
diabłów i  dzielność obrońców Jasna 
Góra ocalała.

Jak powiadają starzy ludzie do dziś 
około północy w  pobliżu kamienia 
słychać zawodzenie owego piątego 
czarta, który nie zdążył umknąć przed 
głazu ciężarem.

Inna legenda mówi…
Roku Pańskiego 1778, właściciele 

dóbr Pogorzy i Pogórskiej Woli własnym 
kosztem i dla pożytku własnego i ludzi 
im poddanych wznieśli kaplicę drew-
nianą, gdzie z gorliwością się modlono. 
Dzwony przy kaplicy co dzień wiernym 
przypominały iż na modlitwę pora przy-
szła, tedy każdy zostawiał wszystkie 
zajęcia swoje i ku Bogu myśli skłaniał.

Owe zdarzenia mierziły czar-
ty okrutnie, które cały czas szukały 
sposobności co by świątynię zniszczyć 
a  mieszkańców zbałamucić i  na złą 
drogę sprowadzić.

Uradziły więc, by głazy ogromne 
przywlec i  kaplicę wraz z  dzwonni-
cą głazami obrzucić. Czarty poczęły 
sposobić się do haniebnego ataku 
zgromadziwszy kamienie wielkich 
rozmiarów. Głazy ciężar okrutny miały, 

jeden z  nich w  pięciu nieść musieli, 
czterech po bokach a jeden w środku. 
Już świtać zaczęło więc spieszyć się 
trza było. Pędzą przez las w Pogórskiej 
Woli a tu dzwony z dzwonnicy dzwo-
nić poczęły. Czarty zlękły się ogromnie 
i do ucieczki się rzuciły. Czterem z nich 
udało się zbiec, a  piątego głaz przy-
gniótł. 

Kościół po dzień dzisiejszy stoi , choć 
w innym miejscu, a koło kamienia nocą 
słychać lament diabła, który zginął pod 
jego ciężarem. 

Kolejna legenda…
W Czarcim Uroczysku diabły dom 

swój miały. Były to jednak leniwe 
bestyje, którym się nic nie chciało. 
Całymi dniami i nocami jadły i biesia-
dowały a potem spały długo zamiast 
ludziom szkodzić. Tedy sam Belzebub 
z najgłębszego piekła, począł na nich 
przeklinać i  zagroził, że z  piekła ich 
wygna jeśli jakowych dusz mu nie 
pozyskają.

Pięć diabłów, których domem było 
Czarcie Uroczysko zlękło się okrutnie 
gniewu Belzebuba. Zaraz pomyślały 
o mieszkańcach Pogórskiej Woli. Byli 
to ludzie bogobojni i  zacni, którzy 
dobrze czynili, i posty odprawiali, i do 
kościoła chodzili. W  ten czas diabły 
pomyślały, że jeśli takie dusze Belze-
bubowi przyprowadzą to on im ich 
lenistwo wybaczy i w Czarcim Uroczy-
sku ostawi. Wpierw jednak uradziły, 
że trza się kościoła pozbyć zrzucając 
nań głaz wielki. Jak pomyślały tak 
też zrobiły. Głaz wielki, ciężar miał 
znaczny i w pięciu nieść go musiały - 
czterech po bokach i jeden w środku. 
Idą czarty przez las ciemny, a tu nagle 
kogut zapiał, strasząc ich ogromnie. 
Zlęknięte uciekły zostawiając tego 
diabła co na środku głaz dźwigał. 
Tak to i kościół i mieszkańców pianie 
koguta ocaliło.

 Belzebub czarty z Uroczyska wygnał 
i  do innych robót przymusił, a  tego 
piątego co go kamień przygniótł za karę 
pozostawił na miejscu.

I tak po dzień dzisiejszy kamień na 
tym miejscu leży co go diabły upuściły, 
a każdy kto w nocy lasem przechodzi 
słyszy zawodzenie czarta, które się po 
lesie niesie.

Obecnie Czarcie Uroczysko ze swoim 
Diablim Kamieniem jest jedną z atrak-
cji nowo powstałej niebieskiej ścieżki 
rowerowej. Jadwiga Zaucha

Czym chata bogata...

„Diabli kamień” w Czarcim Uroczysku
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Przyszli wieczorem, bo pod osło-
ną ciemności łatwiej jest ujarzmić 
wolność. Kazali spakować co się da 
i  nad ranem tysiące ludzi ruszyło 
w nieznaną, budzącą grozę podróż, 
która każdego długiego dnia i jesz-
cze dłuższej nocy zabierała które-
goś z nich. Po miesiącu wysiedli na 
zimnym i nieprzyjaznym pustkowiu. 
Franciszek zna tą historię z opowia-
dań dziadka Leona, ale to pustko-
wie, groźne i piękne zarazem, było 
długo także jego miejscem na ziemi. 
W 1996 roku przyjechał do Polski. 
Dzisiaj nie wie, czy zrobił dobrze...

To stryj  z Tarnowa kupił im dom 
w Skrzyszowie. Bez porównania z tym, 
który zostawiali, bo mały, drewniany, 
ale przytulny i  dla czteroosobowej 
rodziny wystarczający. Przyjecha-
li w  1996 roku tuż przed świętami, 
w  grudniu. Nie było oficjalnego 
powitania, przemowy i błysku fleszy. 
Przyjechali do Polski prywatnie, zrze-
kając się kazachskiego obywatelstwa. 
Dzięki temu w ciągu roku otrzymali 
obywatelstwo polskie. Rodzina Fran-
ciszka Twardowskiego, równo 60 lat 
po tym, jak dziadek Franciszka, Leon 

jechał w nieznane, pokonała tą samą 
drogę, tyle że w drugą stronę i szyb-
ciej. I w przeciwieństwie do dziadka 
wiedzieli, gdzie jadą. 

Leopold Twardowski, dziadek Fran-
ciszka, którego ten nazywa Leon i który 
do dzisiaj jest dla niego bardzo ważną 
postacią, był w 1936 roku niezwykle 
bogaty. Majątek w powiecie olewskim 
w  obwodzie żytomierskim obejmo-
wał ponad 40 hektarów lasu, jeszcze 
więcej pola uprawnego i  zwierzę-
ta hodowlane. Gdy zapadła decyzja 
o wysiedleniu, Leon w ciągu tych kilku 
danych mu nocnych godzin rozdał 
krowy, przywrócił wolność ponad 20 
koniom, spakował narzędzia ślusarskie, 
zabrał żonę i czwórkę dzieci i wszyscy 
ruszyli w nieznane. W bardzo nieznane. 
Kazachstan przywitał przesiedleńców 
stepami i szczerym polem w okolicach 
Omska. Zimno, nieprzyjaźnie, obco. 
Był dopiero wrzesień, ale tam wrzesień 
oznaczał prawie pełną zimę. Powoli, 
zaczynając od namiotów, ziemianek 
i jurt, ci którzy przeżyli, zaczęli orga-
nizować sobie nowe życie. Ojciec 
Franciszka, Rafał, w  1936 roku miał 
16 lat – zbyt młody na rozpacz, zbyt 
dorosły, by się nie bać. Pomagał więc 

jak mógł pracując ponad siły. 
A nieopodal, w tak samo cięż-
kich i  nieludzkich warunkach 
dorastała jego przyszła żona, 
Ludwika, mama Franciszka. 
Ślub wzięli w 1941 roku. 1956 
rok był rokiem zwolnień z przy-
musowej deportacji. Ale gdzie 
i z czym wracać? Ich dom był już 
tam, w dalekim Kazachstanie. 
W tym samym roku przyszedł 
na świat Franciszek. Był ósmym 
dzieckiem Rafała i Ludwiki. Po 
nim był jeszcze tylko Adam, 
a wcześniej Albina, Jan, Jadwi-
ga, Feliks, Stanisław, Adela 
i Mikołaj. W sumie dziewiątka 
drobiazgu. Dzisiaj została ich 
szóstka. Jan i Stanisław miesz-
kają w Rosji, Jan aż za Uralem, 
Stanisław w San Petersburgu. 
Jadwiga, Adela i Adam zostali 
w Kazachstanie, a on przyjechał 
do Polski. Rozrzuciło rodzinę po 
świecie.  Dzieciństwo Franci-

szek wspomina ciepło i z uśmiechem 
– ot, jak dzieci, nie musieli martwić się 
o jedzenie, ubranie. Od martwienia się 
była mama. Tyle tylko, że ten surowy 
kraj z  jeszcze surowszym klimatem 
hartował i  od małego uczył poko-
ry. - My biegali boso dookoła domu 
po śniegu. Teraz brakuje mi zimna. 
Gdybym mógł pojechałbym bardziej 
na północ, tam gdzie są prawdziwe 
zimy. Tu jest trochę za ciepło – mówi  
Franciszek, który mieszka w drewnia-
nym domu bez prądu i gazu – I trochę 
ciasno. W  Kazachstanie były piękne 
zimy i ogromne przestrzenie. I tylko 35 
kilometrów do tajgi. Ta tajga, piękna 
i groźna  wciąż budzi w nim sentyment, 
choć poznał przecież jej mroczne 
tajemnice. Mając niecałe 19 lat Fran-
ciszek trafił do jednostki specjalnej, 
a wraz z nią za granicę, do Afganista-
nu. Ale nie chce o tym wojsku mówić. 
Pytany o Afganistan milknie i po chwili 
cicho mówi – może opowiem następ-
nym razem. Ale następnym razem też 
jest trudno. Co musiał zobaczyć tam 
i  przeżyć młody wówczas chłopak, 
skoro po tylu latach, dorosły, silny 
i  doświadczony mężczyzna zamyka 
się w  sobie na samo wspomnienie? 

Między domem, 
a domem
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Wreszcie na dobre wrócił 
do domu, zaczął pracować, 
a fach miał niezły – technik 
mechanik sprzętu ciężkie-
go. W  kołchozie dla takich 
zawsze jest robota. Ożenił 
się, doczekał dwóch córek, 
wybudował dwa domy. 
Kiedy nadeszło zaproszenie 
od stryja z  Polski, najbar-
dziej tej całkowitej zmiany 
obawiała się żona Francisz-
ka, Walentyna. Zdecydowała 
perspektywa lepszego życia 
dla córek – Olgi i  Oksany. 
Przyjechali, a stryj niedługo cieszył się 
ich obecnością bo zmarł we wrześ-
niu następnego roku. Zdążył jeszcze 
pomóc pozałatwiać zwykłe formalno-
ści i urządzić dom w Skrzyszowie. Pracę 
w Tarnowie dostał w Przedsiębiorstwie 
Budowy Dróg i Mostów. Praca dobra, 
nieźle płatna, dużo wyjazdów i równie 
dużo okazji do świętowania. Później 
drogo za to zapłaci, ale wtedy o tym 
nie myślał. Było dobrze i było weso-
ło. Po kilku latach w swoim dzienni-
ku napisał: Nie potrafię przestać pić 
gdy już zacznę. Nie zwracam uwagi 
na prośby najbliższych, a przecież tak 
bardzo ich kocham. Wódka zabrała mi 
rodzinę, pracę, zdrowie. Mało brakło, 
a zabrałaby życie... Dobrze było przez 
pierwsze trzy, cztery lata. Potem stracił 
pracę, miał coraz więcej wolnego czasu 
i coraz częściej spędzał go przy alko-
holu. A przecież widział  rozczarowa-
nie w oczach żony i córek, wiedział, że 

zawiódł. Wreszcie został sam. Oksana 
razem z matką zamieszkała we Wroc-
ławiu, Olga wyjechała do Anglii. Fran-
ciszek od pięciu lat nie pracuje. Żyje 
z  dorywczych prac – wie już, gdzie 
i u kogo można zarobić parę groszy na 
jedzenie, ale zimą jest najgorzej – nie 
ma co robić. Na leczenie zgłosił się sam 
w 2005 roku. Poszedł do ośrodka przy 
nowym szpitalu i poprosił o pomoc. 
Od ponad roku spotyka się z psycho-
logiem na spotkaniach AA. Odwiedza 
jeszcze regularnie bibliotekę, bo czyta 
dużo i chętnie. Ale czyta przy świeczce. 
I przy tej świeczce pisze o rodzinnych 
losach książkę. Obiecał to kiedyś sobie 
i  dziadkowi. Pisze ją po rosyjsku, bo 
wciąż po rosyjsku myśli. - Mnie trud-
no po polsku. Ja tak naprawdę języka 
uczyłem się dopiero tu, po przyjeź-
dzie. Ja wszystko rozumiał, ale mówić 
trudno było. Do dzisiaj brakuje mnie 
słów bo nie wiem, jak to jest po polsku. 

W miarę możliwości odwie-
dza go żona i  córki, choć 
teraz, gdy Oksana urodzi-
ła synka, pewnie trudniej 
będzie wybrać się do Skrzy-
szowa. Olga z tej Anglii też 
przyjeżdża rzadko. Ale na 
co dzień  jest całkiem sam 
w domu otoczonym lasem. 
Sam ze swoimi myślami 
i wspomnieniami. W rozdar-
ciu między Kazachstanem, 
a Polską. Tam nie ma nic, tu 
niewiele. - Po rozwiązaniu 
kołchozów dawali ludziom 

ziemię za darmo, 20 hektarów na 
każdego członka rodziny. Oddałem 
wszystko bratu – ja tam przecież 
nigdy nie wrócę. Ale tak czasami sobie 
myślę, że może źle zrobiłem – gdzieś 
ta chęć powrotu ciągle w nim drze-
mie. Ale, kiedy tylko pojawiają się 
wątpliwości, powtarza jak mantrę – tu 
córkom lepiej. Wciąż ma nadzieję, że 
żona wróci, że wszystko jeszcze się 
ułoży tak, jak kiedyś wspólnie przecież 
planowali. Ale ta nadzieja z  każdym 
kolejnym dniem, tygodniem, miesią-
cem słabnie. Może gdyby kiedyś nie 
wyjechali, dzisiaj żyłoby mu się lżej, 
a oczekiwany wnuk miałby na imię tak 
jak mu się wymarzyło – Rusłan, a nie 
Maksymilian.

Dorota Filip

Obszerny tekst o Franciszku 
Twardowskim znajduje się na 

stronie www.tarnowskieinfo.pl
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22 marca 2012 r. 
w  Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawo-
dowych w  Skrzyszo-
wie odbył się VII finał 
Powiatowego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej dla 
uczniów gimnazjów.

O r g a n i z a t o r a m i 
konkursu byli Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
i  Zawodowych w  Skrzy-
szowie, Zarząd Oddziału 
Powiatowego w  Tarno-
wie Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Wydział Edukacji 
Starostwa Powiatowego  
w  Tarnowie. Koordyna-
torem konkursu był nauczyciel fizyki 
Jerzy Pantera.

Organizowany przez naszą szkołę 
konkurs wrósł już w krajobraz wyda-
rzeń Powiatu Tarnowskiego i  jak 
zwykle cieszył się dużym zaintereso-
waniem ze strony młodzieży -mówi 
Marek Wróbel, dyrektor ZSOiZ. Do 
finału zakwalifikowały się drużyny 

z gimnazjów ze Skrzyszowa, Pilzna, 
Lisiej Góry, Lubczy, Pogórskiej Woli 
i Szynwałdu. 

W  pierwszym etapie Konkur-
su drużyny przygotowały referat 
na wybrany temat związany z  OSP 
i  wykonały pracę plastyczną, zaś 
w  finale rozwiązywały test wiedzy 
i startowały w konkurencji sportowej, 

pokonując tor prze-
szkód.

Zwyciężyli gimna-
zjaliści z  Pilzna, 
II miejsce zajęli 
uczniowie Gimna-
zjum w  Pogórskiej 
Woli, zaś III miejsce 
zdobyła młodzież 
z Szynwałdu

Wszystkie druży-
ny zostały nagrodzo-
ne. Dyplomy oraz 
nagrody uczestnicy 
konkursu odbierali  
z  rąk dyrektora 
ZSOiZ w  Skrzyszo-
wie, wiceprezesa 
Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego 
Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Tarnowie Andrze-
ja Jarochy oraz starszego kapitana 
Państwowej Straży Pożarnej w Tarno-
wie Pawła Mazurka.

Współorganizatorami turnieju była 
młodzież klasy pożarniczo-ratowniczej 
Liceum w Skrzyszowie. 

 B.Ł.

VII Gimnazjalny Konkurs 
Wiedzy Pożarniczej 

w Powiecie Tarnowskim

Sukces 
tenisistek
Drużyna tenisa stołowego 
LUKS Skrzyszów w składzie: 
Katarzyna Galus, Katari-
na Sivakowska, Katarzyna 
Górka, Klaudia Jaśkowiec 
wygrała półfinał Pucharu 
Polski kobiet w tenisie stoło-
wym i awansowała do czwórki 
najlepszych drużyn w Polsce. 
Rywalizować będzie w finale 
z drużynami GKTS Gdańska, 
SKTS Sochaczew, MKSTS 
Polkowice. Życzymy powo-
dzenia w dalszych rozgryw-
kach.

2 – 3 czerwca 2012 r. w gościnnych 
progach Zespołu Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszo-
wie odbyła się II Edycja Mistrzostw 
Małopolski w piłce ręcznej dziew-
cząt i chłopców rocznika 1999.

W turnieju chłopców uczestniczy-
ły zespoły: MKS PM I i II Tarnów, UKS 
MOSiR Bochnia, UKS Wilczyska, UKS 
Świt Szaflary i UKS Kruki Skrzyszów, 
które zagrały ze sobą systemem 
każdy z każdym.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
 1. MKS PM Tarnów 5 10 97-37
 2. UKS Świt Szaflary 5 8 83-52

 3. UKS Kruki Skrzyszów 5 6 46-67
 4. MKS PM II Tarnów 5 4 54-64
 5. UKS Sęp Wilczyska 5 2 62-66
 6. MOSiR Bochnia 5 0 56-92

Najlepszymi zawodnikami turnie-
ju zostali wybrani: Kacper Lazarowicz 
– MKS PM I Tarnów, Tomasz Musiał – 
MKS PM II Tarnów, Jan Gadula - MOSiR 
Bochnia, Wojciech Szczepanek – UKS 
Wilczyska, Mateusz Bieniek – UKS 
Świt Szaflary, Filip Marcke – UKS 
Kruki Skrzyszów.

W turnieju dziewcząt uczestniczyły 
zespoły: MKS PM I Tarnów, MKS PM II 
Tarnów, UKS 9 Olkusz I, UKS 9 Olkusz 
II, SKS Kusy Kraków.

Waleczni szczypiorniści



Dzień Dziecka w Ładnej

Święto bibliotekarzy i czytelników

VIII Młodzieżowy Przegląd  
Twórczości Teatralnej „Spojrzenia”

Oddanie wyremontowanej jednostki OSP w Łękawicy Oddanie wyremontowanej 
jednostki OSP w Skrzyszowie

Koncert zespołu 
„Dzień Dobry”

Rozpoczęcie budowy zbiornika Skrzyszów na potoku Korzeń


