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W  sobotę 18 września 2021 roku 
odsłonięty został mural przedstawia-
jący Helenę Marusarzównę, znajdujący 
się na jednej ze ścian budynku szkoły 
podstawowej w  Pogórskiej Woli. Au-
torami muralu są: Ryszard Paprocki, 
Wiktor Paprocki i Pola Suchodolska. 

Mural poświęcony jest wybitnej 
polskiej narciarce, siedmiokrotnej 
mistrzyni Polski, rozstrzelanej przez 
Niemców 12 września 1941 roku w Po-
górskiej Woli – powiedział Ryszard 
Paprocki dodając: Jest to kompozycja 
anamorficzna 3D, której walor pla-
styczny jest dedykowany jednemu 
punktowi obserwacji, znajdującemu 
się na chodniku nieopodal parkingu 
i apteki. Z tego punktu uzyskuje cechy 
iluzji optycznej – postać Heleny Maru-
sarzówny odrywa się od tła i  niejako 
wyjeżdża na nartach w kierunku oglą-
dającego, w kierunku współczesnego 
świata i naszych czasów.

Twórcy muralu podkreślają, że 
motywem przewodnim przy projekto-
waniu muralu było zawarcie w kompo-
zycji (poza głównym portretem) kilku 
ważnych informacji i symboli. Helena 
Marusarzówna jest przedstawiona 
jako młoda, piękna dziewczyna na 
nartach i w stroju polskiej reprezenta-
cji narciarzy na zawodach mistrzostw 
Polski z  lat bezpośrednio poprzedza-
jących wybuch II wojny światowej. Na 
piersiach widnieje numer startowy 3, 
a  na ramieniu oficjalne godło Polski 
stosowane między 1927 a 1939 rokiem. 
W  tle postaci zdjęcie, tj. widok z  Po-
lany Kalatówki na Kasprowy Wierch. 
Symbolizuje on jej związek z Podhalem 
i  Tatrami. Helena Marusarzówna jest 
często określana jako „najpiękniejszy 
kwiat Podhala”. Kwiatem który jedno-

W  bardzo realny sposób przekazali 
nam część historii oraz przedstawili na 
ogromnej przestrzeni jaką jest ściana 
budynku to, co w sercu. Jak powiedział 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki: Dziękuję za ten mural, który 
tutaj nieopodal został namalowany 
i za to, że Helena Marusarzówna żyje 
wśród nas właśnie poprzez swoje 
czyny, swoją odwagę, poprzez to jak 
chciałaby żebyśmy my żyli dzisiaj. 

W obchodach 80. rocznicy śmierci 
Heleny Marusarzówny udział wzięli 
przedstawiciele administracji państwo-
wej, parlamentarzyści, samorządowcy, 
księża, mieszkańcy i sympatycy gminy 
Skrzyszów, a także licznie zgromadzo-
na młodzież. Wójt Gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior skierował do zebranych 
następujące słowa: Helena Marusa-
rzówna ówcześnie, 80 lat temu, to był 
wymiar najwyższego poświęcenia, pa-
triotyzmu i takich przykładów potrze-
bujemy. Nie heroizmu, ale patriotyzmu 
dnia codziennego. Wiele osób nowo 
przybyłych do Pogórskiej Woli pytało, 
kim jest osoba na tym muralu. Dopiero 
teraz dowiedzieli się, że przedstawia 
on Helenę Marusarzównę. Wszystko 
to wpływa na rozwój postaw patrio-
tycznych wśród mieszkańców, na czym 
nam bardzo zależy. 

mural heleny marusarzówny 
w Pogórskiej woli

znacznie kojarzy się z Tatrami jest kro-
kus. To kwiat, który zakwita wczesną 
wiosną, gdy naokoło panuje jeszcze 
zima, a  hale pokrywają duże połacie 
śniegu. Helena jest przedstawiona po-
śród tych krokusów jako najpiękniejszy 
kwiat Podhala. Wczesnowiosenna pora 
na muralu nawiązanie do momentu 
schwytania Heleny w marcu 1940 przez 
żandarmerię słowacką i  przekazania 
jej w  ręce Gestapo. Drewniane narty, 
bambusowe kijki i  skórzane buty są 
odzwierciedleniem jej autentycznego 
ekwipunku sportowego. Tło jest na-
malowane iluzjonistycznie jako płytka 
wnęka w  ścianie, w  którą wstawiono 
zdjęcie Tatr. Im niżej dolnej części 
kompozycji, tym bardziej owe zdjęcie 
staje się realistyczną, trójwymiarową 
łąką pokrytą śniegiem. Sam śnieg 
wysuwa się z  płaskiego zdjęcia w  tle 
do samego przodu i  osiąga granice 
wnęki. Czubki nart zdają się wyjeżdżać 
w  kierunku widza. Po prawej stronie 
u dołu kompozycji widnieje duży napis, 
który jest kopią tekstu z jej nagrobka 
na Cmentarzu Zasłużonych na Pękso-
wym Brzysku w  Zakopanem. 
Na całej kompozycji nama-
lowano spękania – symbol 
tragicznie zniszczonego życia 
Heleny Marusarzówny. Na 
samej górze muralu napis „… 
pamiętamy, pamiętamy o He-
lenie…” – to fragment refrenu 
hymnu szkoły podstawowej 
w Pogórskiej Woli.

Autorzy muralu to znani 
i doświadczeni artyści, którzy 
swoje prace i dzieła wystawiają 
zarówno w kraju jak i za gra-
nicą. Niewiele osób posiada 
taki talent i zmysł artystyczny. 
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Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski 
wspomniał o wyjątkowym charakterze 
Heleny Marusarzówny: To wyjątkowa 
postać, która pomimo bardzo młodego 
wieku w  sposób szczególny wpisała 
się w dzieje naszej historii. Wielokrotna 
mistrzyni Polski w konkurencjach alpej-
skich . Od samego początku wybuchu II 
wojny światowej mocno zaangażowana 
w działalność konspiracyjną  przeciw nie-
mieckiemu okupantowi. Uczestniczyła 
w polskim ruchu oporu (była kurierem 
tatrzańskim). Patriotka.  Pamięć o takich 
bohaterach jak Helena Marusarzówna  
zasługuje na szczególny szacunek i uzna-
nie. Poseł podkreślił również, że powsta-
nie muralu niesie za sobą przesłanie dla 
mieszkańców gminy Skrzyszów. - Wyko-

nanie muralu na ścianie budynku szkoły 
Patronki szkoły w 80. rocznicę Jej śmierci, 
zadanej przez niemieckich hitlerowców, 
to duże i kosztowne przedsięwzięcie. Ale 
zapewniam, warto tego typu przedsię-
wzięcia realizować.  

Jednocześnie gratuluję wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
tego muralu. Namalowany  wizerunek 
Patronki szkoły Heleny Marusarzówny 
na co dzień będzie towarzyszył nie tylko 
uczniom ale i wszystkim mieszkańcom, 
przypominając tą wyjątkową postać , 
która z pewnością jest wzorem do naśla-
dowania dla nas i następnych pokoleń. 

Mural w  Pogórskiej Woli powstał 
dzięki finansowemu wsparciu ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIEPOD-

LEGŁA na lata 2017-2022 w  ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodle-
gła”. Kwota dofinansowana wynosiła  
42 000 zł, a wartość zadania to 49 500 zł.

Szczególne podziękowania należą 
się Posłowi na Sejm RP Wiesławowi 
Krajewskiemu oraz Radnej Powiatu 
Tarnowskiego Magdalenie Kopczyń-
skiej za wsparcie inicjatywy powstania 
muralu i ich ogromne zaangażowanie, 
gdyż bez tej pomocy niniejsza inicjaty-
wa nie zostałaby zrealizowana.

Dziękujemy wszystkim uczest-
niczącym w  niniejszej uroczystości, 
a  także wszystkim osobom zaanga-
żowanym w  organizację wydarzenia, 
dzięki czemu możliwe było świętowa-
nie w tak wyjątkowy sposób.  

Słowa piosenki „pamiętamy, pa-
miętamy o Helenie…” stały się żywe 18 
września 2021 r. podczas obchodów 80. 
rocznicy śmierci patronki szkoły Hele-
ny Marusarzówny, wybitnej narciarki, 
kuriera tatrzańskiego oraz żołnierza 
Związku Walki Zbrojnej. 

Uroczystości zainaugurowała Msza 
święta w  intencji poległych w  czasie 
II wojny światowej. Następnie obecni 
zgromadzili się na placu przy szkole, 
gdzie wysłuchali występu uczniów. Do 
zebranych zwrócił się Sekretarz Stanu 
w  MEiN prof. Włodzimierz Bernacki, 
Kurator Oświaty mgr Barbara Nowak, 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, 
którzy przypomnieli o  bohaterskiej 
postawie Heleny Marusarzówny.

 Kolejnym punktem wydarzenia 
było uroczyste odsłonięcie muralu 
autorstwa Ryszarda Paprockiego. List 
okolicznościowy odczytała Cecylia Ra-
doń, zastępca dyrektora IPN - oddział 
w Krakowie. 

Uroczystości przed pomnikiem 
uświetnił występ Orkiestry Zakładów 
Azotowych w Tarnowie. W obchodach 
udział wzięli m.in. Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki, Wicemi-
nister Edukacji i  Nauki Włodzimierz 
Bernacki, Senator RP Kazimierz 

w Pogórskiej woli uczcili 
80 rocznicę śmierci patronki szkoły 

Wiatr, Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita, II Wicewojewoda Małopolski 
Ryszard Pagacz, Posłanki na Sejm RP: 
Anna Pieczarka, Urszula Rusecka, 
Józefa Szczurek-Żelazko, Poseł na 
Sejm RP Wiesław Krajewski, Kurator 
Małopolski Barbara Nowak, Wicedy-
rektor IPN w Krakowie Cecylia Radoń, 
delegacje szkół noszących imię Heleny 
Marusarzówny, szkół noszących imię 
AK - XVI LO w Tarnowie i szkoła z Bistu-
szowej oraz mieszkańcy naszej gminy. 
Przybyli także włodarze innych gmin 
np. z Zakopanego i Pleśnej. 

Dla uczczenia pamięci pomordo-

wanych, w tym Heleny Marusarzówny 
odczytano apel poległych i  oddano 
salwę honorową. Premier w  swoim 
wystąpieniu wspomniał dokonania 
Marusarzówny. Na koniec delegacje 
złożyły wieńce. 

Uroczystości upamiętniające 80. 
rocznicę śmierci koordynowała dyrek-
tor szkoły Regina Kiwior. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objęli: IPN, 
Gaz-System oraz Starosta Tarnowski 
Roman Łucarz. Współorganizatorami 
wydarzenia była Gmina Skrzyszów 
i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie. 

Źródło: SP Pogórska Wola
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W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku, 
w sołectwie Skrzyszów odbyły się XXV 
Dożynki Gminne. Uroczystość rozpo-
częła się Mszą św. w  kościele pw. św. 
Stanisława BM w Skrzyszowie o godz. 
16, po której nastąpiło uroczyste otwar-
cie dożynek na obiektach sportowych 
w Skrzyszowie. Na scenie obrzęd wieńca 
dożynkowego zaprezentował Zespół 
Pieśni i  Tańca „Swojacy”, następnie 
odbył się koncert Młodzieżowej Kapeli 
Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” 
oraz Zespołu Pieśni i  Tańca „Świercz-
kowiacy”. Starostami tegorocznych 
dożynek byli: Małgorzata Mądel oraz 
Andrzej Stanosz.

Dożynkom towarzyszył Skrzyszow-
ski Festiwal Chleba – inicjatywa realizo-
wana w  ramach jednego z  projektów 
KKK Gracja. Członkinie klubu wraz z za-
proszonymi gośćmi, tj. Wójtem Gminy 
Skrzyszów Marcinem Kiwiorem oraz 
Posłem na Sejm RP Wiesławem Krajew-
skim upiekli prołzioki, które następnie 
każdy mógł skosztować. W  pokazie 
udział wzięli Wicewojewoda Małopolski 
Ryszard Pagacz oraz Radna Powiatu 
Tarnowskiego Magdalena Kopczyń-
ska. Ponadto wójt gminy wraz z sołtys 
Skrzyszowa Haliną Mondel częstowali 
mieszkańców bigosem.

Dla dzieci przygotowane zostały 
dmuchane zamki oraz animacje pod 
hasłem Teatralna Tralalandia pod kie-
runkiem animatorów ART CINEMA, 
a także gry i zabawy terenowe.

Podczas dożynek istniała możli-
wość zaszczepienia się jednorazowym 
preparatem firmy Johnon&Johnson. 
Z możliwości tej skorzystało 70 osób. 
Akcja szczepienia zorganizowana zo-
stała przez KGW Czerwone Korale 
z  Łękawicy. Dodatkowo, mieszkańcy 
gminy Skrzyszów mogli skosztować 
licznych przysmaków przygotowanych 
przez członkinie Koła. Wśród innych 
stoisk znalazły się m.in.: stoisko z mio-
dami Koła Pszczelarzy Skrzyszów, wina 
z  Winnicy Julia Tomasza Bienia oraz 
stoisko Wojewódzkiego Urzędy Pracy 
– Delegatury w Tarnowie, które zapre-
zentowało swoje projekty, zachęcając 
tym samym mieszkańców do osobiste-
go rozwoju. 

Na zakończenie zebrani bawili 
się do późnych godzin nocnych przy 

dźwiękach muzy-
ki zespołu Granda 
Squad. 

W  imieniu or-
ganizatorów ser-
deczne dziękujemy 
wszystkim oso-
bom za obecność 
podczas dożynek 
i  wspólną zaba-
wę. Dziękujemy za 
bezinteresowną 
pomoc, życzliwość 
i wsparcie finanso-
we. Dzięki hojności 
sponsorów udało 
się zorganizować 
niniejsze wyda-
rzenie. Okazana 
pomoc jest dowodem, że istnieją ludzie 
dobrej woli, którym na sercu leży dobro 
całej gminnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
święcili swój czas, aby pomóc w przy-
gotowaniu wydarzenia.

Serdeczne podziękowania kieruje-
my do firm i osób, które wsparły XXV 
Dożynki Gminy Skrzyszów. Dziękujemy:
– AgroMarek, Wiesław Marek;
– FBSerwis Karpatia Sp. z o. o.;
– Pietras Sp. z o.o.;
– Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz 
Wrześniak Sp. z o.o.;
– Greinplast Bis Sp. z o.o.;
– Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.;
– Autokomis Modelscy;
– Małgorzata i Sławomir Mądel, Prze-
wóz Osób Autokarem;
– Judyta i Zdzisław Januś, FUH Kubuś;
– Tomax Sp. z o. o.;
– Transport Towarowy Paweł Nowak;
– FUH Mat-Mat Krzysztof Mącior;
– Firma Transportowo-Handlowa Elż-
bieta i Kazimierz Świdzińscy;
– Marek Kolawa, Zakład Handlowo
-Usługowy Renimar;
– Paweł Jerzy Studziński;
– Marcin Kawa, PUH Martin;
– Kompresja Dominik Kawa;
– Przewóz Towarowo-Pasażerski 
„Transport” Leszek Borgula;
– Ryszard Czarnik, Firma Transportowo
-Handlowo-Usługowa;
– Krzysztof Zdeb, Zakład Usługowo
-Produkcyjno-Handlowy “Grom”;

– Alina Starzychowicz-Smagacz;
– Stacja Kontroli Pojazdów AEGM Adam 
Flaga;
– Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ma-
ria i Krzysztof Kowalscy;
– Janusz Kozioł, Zakład Usługowy Me-
chaniki Pojazdowej;
– Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsne-
go „Taurus” Sp. z o.o., Stanisław Jarosz;
– FHU Elżbieta Onik;
– Copy Biuro Daniel Onik;
– Jan Buras, Usługi Transportowe, Wy-
wóz Nieczystości Płynnych i Selektyw-
na Zbiórka Śmieci;
– OSK Auto Szkoła LUZ, Jan Zaworski 
i Marcin Świerczek;
– Sklep spożywczo-przemysłowy Elż-
bieta Dziurawiec;
– Komis Autobusowy Grzegorz Mądel;
– Usługi Transportu Drogowego Antoni 
Mądel;
– Bożena Kusek, FUH Stokrotka;
– Tenis Ładna Bartosz Dąbrowski;
– Józef Dąbrowski;
– Tomasz Żurowski i Jadwiga Żurowska;
– Huta Szkła „Ładna” Janusz Fistek;
– Firma Usługowo-Handlowo-Produk-
cyjna Instalator Stanisław Mucha;
– Mechanika Pojazdowa Julian i Paweł 
Kloch;
– Ferma Drobiu Barbara Podstawska;
– Lucyna i Jan Świątek;
– Jadwiga i Stanisław Chwistek.
– Bartłomiej Chwistek;
– Elektroeco Sp. z o.o., Janusz Kapustka;
– Zakład Piekarsko-Cukierniczy Jan 
Starostka. 

XXV dożynki gminy skrzyszów - za nami
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W środę 22.09.2021 r. w Tauron Arenie, podczas Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom Rankingu 
Gmin 2020, którego organizatorem jest Fundacja Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji oraz Urząd Statystyczny 
w Krakowie.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wręczył wyróż-
nienie Wójtowi Gminy Skrzyszów Marcinowi Kiwiorowi 
nadający Gminie Skrzyszów tytuł LIDERA POWIATU 
TARNOWSKIEGO.

Jest to szczególnie cenne wyróżnienie, ponieważ opiera 
się na precyzyjnej analizie danych wskaźnikowych opar-
tych na danych statystycznych, które przedstawiają wyniki 
w sposób obiektywny. Uzyskanie tego tytułu sytuuje Gmi-
nę Skrzyszów wśród samorządowych liderów Małopolski.

W dniach 28-29 września 2021 roku 
odbył się V Krajowy Kongres Sekretarzy 
w Warszawie. W trakcie niniejszego wy-
darzenia uhonorowane zostały najlepiej 
zarządzane samorządy. Wśród nich 
znalazł się Urząd Gminy w Skrzyszowie, 
który jako jeden z  czterech urzędów 
w  Polsce otrzymał certyfikat ELoGE, 
tj. Europejski Znak Jakości Zarządzania 
w Samorządzie Terytorialnym oraz sta-
tuetkę „Otwartość i jawność”.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej im. Jerzego Regulskiego otrzy-
mała oficjalną akredytację od Rady 
Europy na przyznawanie tego rodzaju 
wyróżnień.

Kongres Sekretarzy to ogólnopol-
skie wydarzenie organizowane co roku 
przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 
Podczas spotkania poruszane są naj-
ważniejsze aspekty funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. W  tym 
roku debatowano na takie tematy jak 
m.in.: wpływ pandemii koronawirusa 
na JST, zmiana ustawy o pracownikach 
samorządowych i  rozporządzenia ws. 
wynagradzania pracowników JST oraz 
niestabilność przepisów prawa.

gmina skrzyszów 
liderem Powiatu
Tarnowskiego

europejski znak jakości 

Źródło: UG Skrzyszów
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Trwają prace przy budowie pierwszego żłobka na terenie 
gminy i największego przedszkola w Skrzyszowie.

Obydwa obiekty powstaną z  myślą o  najmłodszych 
mieszkańcach gminy Skrzyszów i ich rodzicach/opiekunach. 
W żłobku będzie mogło przebywać 30 dzieci z terenu gminy 
Skrzyszów, a nowe przedszkole zapewni 150 dzieciom lepsze 
warunki do nauki i rozwoju. Coraz więcej osób chce mieszkać 
w Skrzyszowie, więc tę bazę szkolno-przedszkolną planu-
jemy systematycznie powiększać – powiedział Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior i dodał: Mamy dobrą demografię 
i są to nie tylko urodzenia, ale dużo osób osiedla się u nas. 
My już planujemy kolejne inwestycje. Chcemy rozbudować 
halę w Szynwałdzie, ale też z pomieszczeniami na sale lek-
cyjne. Mamy już projekt rozbudowy szkoły w Ładnej, gdzie 
jest coraz większa liczba dzieci, które nie mieszczą się już 
w tych budynkach i kiedyś w zamyśle będziemy projektować 
budowę przedszkola w  Pogórskiej Woli, także my korzy-
stamy na sprzyjających warunkach, na miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

ŻŁOBEK
W  ramach programu „Maluch+” podpisana została 

umowa na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie na żłobek z częścio-
wą zmianą sposobu użytkowania”. Zadanie to zostanie 
sfinansowane ze środków pozyskanych w  ww. programu 
oraz środków na przeciwdziałanie Covid-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego – Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Umowa została podpisana w  lutym br., z  wykonawcą 
wyłonionym w  przetargu publicznym – firmą Tomax Sp. 
z o.o. na kwotę 3 248 023 zł. 

Program „Maluch+” ma na celu zwiększenie dostęp-
ności terytorialnej i  finansowej miejsc opieki w  żłobkach, 
klubach dziecięcych i  u  dziennych opiekunów, w  tym dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej 
opieki, a  także podwyższenie standardów opieki. Gmina 
Skrzyszów starała się o dofinansowanie z modułu 1a tj. dla 
terenów, na których jeszcze nie ma żłobków. Otrzymano 
dofinansowanie na łączną kwotę 990 000 zł. Dodatkowo 
otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę żłobka z  Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina pozyskała  
1 727 737 zł i  całość została przekazana na utworze-
nie żłobka. Pozostałą kwotę zadania tj. 530 286 zł 
będą stanowiły środki własne gminy.

PRZEDSZKOLE
W  maju br. podpisana została umowa na zadanie 

pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 
oraz rozbudowa części istniejącego budynku szkoły 
w Skrzyszowie z przeznaczeniem na przedszkole 6-cio 
oddziałowe z zapleczem kuchennym”.

Wartość planowanych do wykonania prac to kwota  
2 921 251 zł, z czego aż 1 100 000 zł pochodzi z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powstanie m.in. zaplecze 
kuchenne w poziomie parteru, sale dla dzieci, winda dla osób 
niepełnosprawnych, sala wielofunkcyjna na I  piętrze oraz 

zagospodarowany zostanie teren wokół wraz z dostosowa-
niem infrastruktury. Inwestycja przewiduje także, komplek-
sowy remont całego skrzydła budynku szkoły podstawowej 
z przeznaczeniem na sale przedszkolne. 

Żłobek ma zostać oddany do użytku już w styczniu 2022 
roku, natomiast przedszkole pod koniec 2022 roku. 

Trwa budowa żłobka i przedszkola 

Żłobek

Przedszkole
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W ramach zadania pn. „Wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na drogach 
gminnych”, wykonane zostaną na-
wierzchnie na następujących drogach:

CZęść I ZAMóWIeNIA
Ładna:
• „Na Buczka”, o dł. 270 mb;
• „Na Kapustkę”, o dł. 200 mb;
• „Księża”, o dł. 300 mb (wraz z po-

szerzeniem drogi);

Łękawica: 
• „Na Byka”, o dł. 300 mb;
• „Budzikówki”, o dł. 870 mb;
• „Na Smółkę”, o dł. 204 mb (wyko-

nanie poszerzenia drogi);
Pogórska Wola: 
• „Na Szota”, o dł. 330 mb;
• koło przepompowni P-4, o  dł. 

150 mb;
• „Na Kaczorowa”, o dł. 165 mb;
• „Za Kościołem-do DK94g”, o dł. 

155 mb;
Skrzyszów: 
• „Na Kulesę” , o dł. 214 mb;
• „Na Czarnika”, o dł. 145 mb;
Szynwałd: 
• „Na Gębice”, o dł. 200 mb;
• „Mąciorówki”, o dł. 170 mb;
• „Zagumnie”, o dł. 400 mb;
• „Na Tokarskiego”, o dł. 105 mb;
• na zjeździe z drogi na Świniogórze 

w Szynwałdzie o pow. 25 m2.
Zostaną wykonane łaty z  na-

wierzchni asfaltowej na drogach gmin-
nych w Ładnej na powierzchni 635 m2 
i w Łękawicy na powierzchni 1061,4 m2,

CZęść II ZAMóWIeNIA
Drogi w ramach funduszy sołeckich.
Ładna:
• droga od remizy OSP, o dł. 250 mb.
Łękawica:
• na drodze gminnej, działki nr 

461/21, 462/1, 461/16, 461/14, 
430, 461/19, 461/20, 460/1 ("Na 
Onika"), o dł. 322 mb;

• na drodze gminnej, działki nr 
455/1, 456/2, 457/2 ("Na Budzika"), 
o dł. 136 mb;

Pogórska Wola: 
• „Na Kopacza”, o dł. 200 mb;
• "Na Chwistka", o dł. 295 mb;
• "Na Zdeba", o dł. 90 mb;
• "Na Olszówkę", o dł. 255 mb.
Skrzyszów:
• „Na Litworę”, o dł. 205mb;
• koło "Rybakówki", o dł. 280 mb;
• "Za Hitpolem", o dł. 75 mb.
Szynwałd:
• na drodze gminnej – działki nr 

4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 
4578, 4381, 4382, 4579, 4580 ("Ja-
chymówki"), o dł. 500 mb;

• "Na Jutrzenkę", o dł. 200 mb;
• "Na Korzeń", o dł. 225 mb.

CZęść III ZAMóWIeNIA
Droga na działce nr 251 w Pogórskiej 

Woli – 516 mb.

Wykonawcą prac cz. I  i  II jest firma 
Road Systems S.C. Jacek Niedojadło. 
Termin wykonania prac został określo-
ny do końca 2021 r. Koszt inwestycji to:  
1 020 000 zł – część I, 233 000 zł – część II. 
Wykonawcą cz. III jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle. Koszt to ponad 188 618 zł. Termin 
zakończenia prac został wyznaczony do 
końca 2021 r. Na cz. III zadania  została 
pozyskana dotacja z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Trwają prace w ramach zadania pn. „Prze-
budowa drogi nr 200571K w  km od 0+046,13 
do km 0+313,60 w miejscowości Ładna, Gmina 
Skrzyszów”. Inwestycja została dofinansowana 
kwotą w wysokości 182 352 zł w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg dla powiatu 
tarnowskiego i gmin z tego powiatu.

W zakresie powyższego zadania wykonane 
zostaną: chodnik wraz ze zjazdami, parking dla 
samochodów przy terenie OSP, poszerzenie 
jezdni, zagospodarowanie placu przy OSP, 
instalacje sanitarne zewnętrzne, oświetlenie 
drogowe, wyniesienie przejścia dla pieszych 
wraz z dedykowanym oświetleniem.

Powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe
na drogach gminnych

Przebudowa drogi w Ładnej

Na Budzikówki

Na Czarnika

Na Litworę
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Zakończyły się prace przy budo-
wie I etapu chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1379K od skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1357K. W ra-
mach zadania wykonane zostało 130 
mb chodnika o szerokości 2 m (z lo-
kalnym zwężeniem do 1,25 m) wraz z 
kanalizacją deszczową i poszerzeniem 
jezdni. Wartość wykonanej inwestycji 
to ponad 206 245 zł.
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zakończono prace przy budowie chodnika 
w szynwałdzie

Prace remontowo-konserwator-
skie przy pomniku rozstrzelanych 
przez Niemców w  latach 1939-1945 
w Pogórskiej Woli zostały zakończone 
początkiem września. Program prac 
obejmował: odnowienie pomnika po-
przez przywrócenie jego pierwotnej 
kolorystyki, przywrócenie właściwości 
mechanicznych zastosowanych mate-
riałów, usunięcie zbędnej roślinności, 
odczyszczenie zabrudzeń kamienia, 

Trwają prace przy zagospodaro-
waniu przestrzeni publicznej w miej-
scowości Szynwałd poprzez budowę 
parkingu na działkach nr 1545, 1546, 
1540/2 – etap II.  W ramach zamó-
wienia zostaną wykonane:

jezdnia manewrowa z  kostki 
brukowej, miejsca parkingowe 
z kostki brukowej, zjazd z drogi po-
wiatowej nr 1357K na działkę 1546, 
ciągi piesze do miejsc parkingowych 
z kostki brukowej, elementy małej 
architektury, kanalizacja deszczowa, 
pionowa przesłona z grodzic stalo-
wych, oświetlenie parkowe, schody 
terenowe.

Wykonawcą robót jest firma 
Budrem Sp. z o.o. Całość inwestycji 
to kwota ponad 488 232 zł.

zakończono prace
remontowo-konserwatorskie pomnika rozstrzelanych 
przez niemców w latach 1939-1945 w Pogórskiej woli

Trwają prace przy budowie parkingu 
w szynwałdzie – etap ii

uzupełnienie ubytków i  rekonstrukcję 
rzeźbiarską. Metalowe litery, krzyże 
oraz łańcuch zostały pomalowane, wy-
konano tablicę informacyjną o miejscu 
upamiętnienia poległych osób oraz 
o autorze pomnika. 

Wykonawcą prac był Aurum 
Apis sp. z o.o. z Rzeszowa. Koszt 
realizacji całej inwestycji to 84 870 
zł brutto, gdzie dofinansowanie 
w kwocie 10 000 zł zostało pozy-

skane w ramach konkursu “Małopolska 
Pamięta – zachowanie miejsc pamięci 
narodowej i  martyrologii” prowadzo-
nego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Konserwacja obiektu wykonana ze środków 
Gminy Skrzyszów i Województwa Małopolskiego w 2021 r.
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zakończono prace przy budowie 
chodnika w Ładnej przy dk94

skrzyszowski Festiwal chleba

Prace przy budowie chodnika 
w Ładnej wzdłuż drogi krajowej DK94g 
Tarnów-Rzeszów zostały zakończone.  

1140 mb nowego chodnika po-
wstało na następujących odcinkach: 
80+600÷700 (w  km) strona pra-
wa, 81+800÷82+400 strona prawa 
i  81+160÷600 strona prawa. Opra-
cowanie koncepcji oraz kompletnej 
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej zostało wykonane przez Gminę 
Skrzyszów. Wartość dokumentacji to 
48 954 zł. Gmina uzyskała również 
prawomocne pozwolenie na budowę. 
Inwestorem robót budowlanych jest 
GDDKiA.

Wybrzmiały już akordy I  Skrzy-
szowskiego Festiwalu Chleba. Projekt 
został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego. Wnioskodawcą tej ciekawej 
i potrzebnej inicjatywny było stowa-
rzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych 
GRACJA. Kolejne odsłony Festiwalu 
„dyrygowane” były przez najwy-
bitniejszych wirtuozów piekarniczej 
sztuki. Połączenie wieloletniego do-
świadczenia i solidnej wiedzy opartej 
na tradycyjnej technologii wypieku 
chleba bazującej na naturalnych 
i ekologicznych płodach ziemi zaowo-
cowało przepiękną „symfonią” smaku 
i zniewalającego zapachu. Uczestnicy 
nauczyli się wypiekać tradycyjny chleb 
w piecu chlebowym podczas podróży 

studyjnej do gospodarstwa Doroty 
Kostrzyńskiej w  Jastrzębi.  Wyrabiali 
i  wypiekali chleb Siedliszowski oraz 
kołacze weselne pod kierunkiem naj-
lepszego w Polsce piekarza – amatora 
Krzysztofa Ryndaka, docenionego 
niedawno na Targach Poznańskich 
tytułem Master Baker 2021. Ponad-
to uczestnicy nauczyli się wypiekać 
wpisanych na listę tradycyjnych pro-
duktów Województwa Małopolskiego, 
tzw. prołzioków, pod czujnym okiem 
Jolanty Kramarczyk.

Finał Festiwalu odbył się pod-
czas tradycyjnych dożynek w gminie 
Skrzyszów. Uczestnicy projektu prze-
prowadzili pokaz wyrabiania i wypie-
ku ww. prołzioków. Degustowane 
przez mieszkańców placki cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem i sma-
kowały wybornie. 

Inicjatywa zyskała ogromne za-
interesowanie i  Stowarzyszenie już 
planuje jej kontynuację w następnym 
roku. Festiwal przybierze wówczas 
rangę międzynarodową.
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wydarzenia

Zgodnie z deklaracją o współpra-
cy podpisaną w  2019 roku podczas 
wizyty przedstawicieli miasta Abony 
w  Skrzyszowie, delegacja naszej 
gminy uczestniczyła w Święcie Naro-
dowym Węgier w Abony.

Gminę Skrzyszów reprezento-
wał: wójt Marcin Kiwior, 5 członkiń 
KKK Gracja na czele z Jolantą Furtak 
oraz Danuta Flaumenhaft z  GCKiB. 
Wizyta związana była z  węgierskim 
świętem narodowym – Dniem św. 
Stefana. W dniach 18-20 sierpnia br. 
mieszkańcy miasta na czele z  bur-
mistrzem Zsoltem Pető oprowadzili 
przedstawicieli gminy Skrzyszów po 
najważniejszych miejsca w  Abony. 
Delegacja została zaproszona na 
spektakl musicalowy w  wykonaniu 
młodzieży pt. „Hotel Menthol” oraz 
uczestniczyła w  okolicznościowym 
jarmarku zorganizowanym w centrum 
miasta.

Obchody święta państwowego 
rozpoczęły się Mszą św. z  procesją 
wokół kościoła. Następnie pobłogo-
sławiono i  podzielono się chlebem 

Dzięki staraniom podjętym przez 
posła Norberta Kaczmarczyka i  dy-
rektora jego biura – Dariusza Niemca, 
nieodpłatnie pozyskano 154 egzem-
plarze kwartalników „Wyklęci”. Było 
to możliwe dzięki uprzejmości Fundacji 
Kwartalnika Wyklęci i wsparciu prezesa 
Kajetana Rajskiego. Książki zostały 
przekazane do bibliotek w  gminie 
Skrzyszów.

Ogólnopolski kwartalnik poświęco-
ny żołnierzom wyklętym to nie tylko 
czasopismo, to także hołd oddany 
żołnierzom powojennego podziemia. 
W  nowoczesnej i  przystępnej formie 
przedstawiono losy naszych bohate-
rów. Poruszone zostały odkrywcze 
wątki dotyczące żołnierzy wyklętych, 
a  także współczesne formy ich upa-
miętnienia.

z  mieszkańcami miasta, czemu to-
warzyszyła miejscowa orkiestra. Wójt 
gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior, spo-
tkał się i wymienił poglądami z przed-
stawicielami rządu węgierskiego oraz 
samorządu miasta Abony. Podczas 
części festiwalowej w  miejscowym 
parku członkinie KKK „Gracja” wyra-
biały prołzioki oraz częstowały swoj-
skim chlebem ze smalcem i ogórkami 
kiszonymi. Do pracy przy wypiekach 
zaangażowany został m.in. burmistrz 
miasta Zsolt Pető z  małżonką oraz 
inni uczestnicy węgierskiego święta. 

Publikacje pozyskano przy współ-
pracy merytorycznej z Dyrektor GCKiB 

skrzyszów-abony 
Przyjaźń polsko-węgierska się rozwija

Publikacje patriotyczne dla bibliotek 
w gminie skrzyszów

Przy stoisku pracowała cała delegacja. 
Zachwyt wzbudzało m.in. ubijanie 
masła w maselnicy. Zainteresowanie 
stoiskiem przeszło wszelkie oczeki-
wania, a nazwa naszej gminy utkwiła 
w uszach węgierskich braci. Specjalnie 
dla skrzyszowskiej delegacji zagrał 
zespół Czeremcha z Polski.

Wymiana mieszkańców pomiędzy 
partnerskimi gminami będzie konty-
nuowana, co przyniesie korzyści dla 
obu stron w  myśl zasady „podróże 
kształcą”.

Dziękujemy gminie Abony za 
możliwość uczestniczenia w  święcie 
państwowym i  serdeczne przyjęcie. 
Ze zniecierpliwieniem czekamy na 
przyjazd węgierskich sióstr i braci do 
Skrzyszowa.

w  Skrzyszowie Danutą Flaumenhaft 
oraz Wójtem Gminy Skrzyszów Marci-
nem Kiwiorem.
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W  sobotę 28 sierpnia 2021 
roku w  sanktuarium Świętego 
Stanisława BM w  Szczepa-
nowie, po Mszy św., której 
przewodniczył bp Andrzej Jeż, 
odbyła się uroczystość włącze-
nia postulantów do grona Ka-
walerów Królewskiego Orderu 
św. Stanisława. Jednym z  nich 
został ksiądz proboszcz Zdzi-
sław Gniewek z parafii pw. św. 
Stanisława BM w Skrzyszowie, 
który uhonorowany został za 
dzieło odnowienia skrzyszow-
skiego kościoła.

O r d e r  Ś w i ę t e g o  S t a -
nisława Biskupa i  Męczen-
nika  został ustanowiony  
7 maja 1765 roku przez króla 
Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Order zajmował drugie 
miejsce w hierarchii polskich orderów, 
po orderze Orła Białego, a  przed 
ustanowionym w 1792 roku Orderem 
Virtuti Militari. Otrzymanie takiego 
odznaczenia ma być zachętą do dal-

szej służby ludziom, do budowania 
narodowej jedności. Kapitula Królew-
skiego Orderu promuje takie wartości 
jak m.in.: szlachetność, prawość, wzy-
wa do braterstwa, życzliwości, obrony 
godności człowieka i  moralności, 

a także troski o Ojczyznę.
Gratulujemy księdzu proboszczowi 

Zdzisławowi Gniewkowi i cieszymy się, 
że znalazł się w gronie 4 500 osób, któ-
rym przyznano Order św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika.

wydarzenia
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kawaler królewskiego Orderu św. stanisława

W sierpniu br. w Sali Koncertowej 
Stodoła w Kąśnej Dolnej odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu na najlepszego 
sołtysa powiatu tarnowskiego 2020 
roku. Wśród osób wyróżnionych znalazł 
się również sołtys z gminy Skrzyszów. 

najlepszy sołtys ziemi Tarnowskiej
W 2020 roku, za ciężką pracę, nagro-
dzony został Stanisław Barnaś, sołtys 
Ładnej. Serdecznie gratulujemy!

Sołtysem roku powiatu tarnow-
skiego został Mieczysław Kapałka 
(sołtys Ciężkowic).

Wydarzenie zorganizowane zo-
stało przez Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie i Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Tarnowskiej, w  którym jednym 
z członków zarządu jest Halina Mondel, 
sołtys Skrzyszowa.
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We wrześniu 2021 r. odbyły się 
pierwsze warsztaty w  makerspace’ie 
w Łękawicy, działającym przy Gminnym 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie. Uczestnicy poznali m.in. sposób 
funkcjonowania plotera laserowego 
oraz drukarki 3D. Nauczyli się obsłu-
giwać programy 
niezbędne do pro-
jektowania i obsłu-
giwania niniejszych 
urządzeń. 

W trakcie zajęć 
zaprojektowano li-
nijki z własnoręcz-
nie narysowanymi 
robotami, imienne 
breloczki i zakładki 
do książki. W  ra-
mach kolejnych 
warsztatów plano-
wane jest powsta-
nie m.in.: etui na 
telefon, pieczątki 
oraz ozdób świą-
tecznych. 

Chcesz wziąć 
udział w zajęciach? 

Zadzwoń: 14 674-23-46. Warsztaty są 
skierowane dla mieszkańców gminy 
Skrzyszów, w wieku od 7 lat. Szczegóły: 
www.gckib-skrzyszow.pl.     

Co to jest makerspace? To miejsce, 
w  którym się wymyśla, projektuje 
i tworzy rzeczy z niczego. Otwarty jest 

dla wszystkich mieszkańców gminy 
Skrzyszów, którzy mają chęć tworzenia 
i pragną spędzić czas w miłej atmosfe-
rze. W łękawickiej pracowni dostępne 
są: drukarka 3D oraz ploter laserowy. 

Powstanie pracowni było możliwe 
dzięki Fundacji Orange.

W lipcu br. podczas zjazdu Związku 
OSP RP w Skrzyszowie, odbyły się wy-
bory do Zarządu Oddziału Gminnego. 
Na spotkaniu w remizie OSP Pogórska 
Wola, zjazd delegatów jednogłośnie 
przyjął sprawozdania z działalności jed-
nostek OSP na terenie gminy Skrzyszów 
oraz wybrał nowy Zarząd Gminny na 
pięcioletnią kadencję. Prezesem został 
druh Tomasz Łabędź (OSP Łękawica), 
Wiceprezesem druh Piotr Młyński (OSP 
Skrzyszów), Komendantem Gminnym 
druh Krzysztof Boruch (OSP Ładna), 
Sekretarzem druh Daniel Kusek (OSP 
Szynwałd), Skarbnikiem druh Antoni 
Lazarowicz (OSP Ładna).

Członkowie zarządu to druhowie:  
Tomasz Budzik (OSP Łękawica), Wiesław 
Jachym (OSP Łękawica), Marian Kilian 
(OSP Pogórska Wola), Tomasz Pruchnik 
(OSP Szynwałd), Rafał Smoleń (OSP 

Skrzyszów), Dawid Stolarz (OSP Pogór-
ska Wola) i Mateusz Sztorc (OSP Ładna).

Delegatem do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP został wybrany 
Druh Krzysztof Boruch (OSP Ładna).

W tym dniu przyznano również tytuł 

Honorowego Komendanta Gminnego 
Związku OSP RP Druhowi Józefowi Ma-
zurowi, który pełnił tę funkcję przez 28 
lat od 1993 roku.

Wszystkim Druhom oraz nowemu 
Zarządowi życzymy sukcesów w życiu 
prywatnym oraz zawodowym. 

wydarzenia
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nowy zarząd gminny OsP rP 
w skrzyszowie

wrzesień i październik w makerspace
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Segregacja odpadów
Segregacja śmieci nie powinna być wymogiem unijnym, ale 

wynikać z potrzeby każdego człowieka. Mamy istotny wpływ na 
otaczające nas środowisko, niestety wiele działań prowadzi do jego 
niszczenia. Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska 
jest segregacja śmieci.

Segregacja odpadów pozwala na przetworzenie ich w proce-
sie recyklingu, by powtórnie wykorzystać je w celu wytworzenia 
nowego produktu.  Wywóz odpadów segregowanych  jest więc 
bardzo ważny i potrzebny. Dzięki pozyskiwaniu surowców wtórnych 
zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych, co niewątpliwie przynosi 
korzyść środowisku.

Statystycznie każdy z nas wytwarza w ciągu roku aż 360 kg 
śmieci różnego typu. Często chodzi o  wyprodukowane ze szkła, 
tworzywa sztucznego lub papieru opakowania. Obecnie stosuje się 
segregację odpadów, która w wielkim skrócie polega na wrzucaniu 
do różnych pojemników odpadów organicznych, szkła kolorowego, 
szkła bezbarwnego, makulatury, metalu i plastiku. 

Korzyści z segregacji odpadów
Rozdzielając odpady w gospodarstwie domowym ograniczamy 

tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko, a to z kolei powo-
duje, że minimalizujemy zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Dzięki 
segregacji odpadów pozyskujemy surowce wtórne, co skutkuje 
mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest tańsza. Segregacja śmieci 
zwiększa również naszą świadomość ekologiczną i odpowiedzial-
ność za otoczenie, w którym przebywamy. Działając systematycznie 
w ten sposób, wyrabiają się w nas nawyki porządku i oszczędności. 
Recykling tworzyw sztucznych chroni nasze gleby i wody gruntowe. 
Proces ich rozkładu może wynosić nawet kilka tysięcy lat, a porzu-
cone odpady mogą uwalniać silnie trujące substancje.

Przykładowe korzyści z recyklingu:
•	 papieru: ograniczenie zużycia energii i  zanieczyszczenia 

powietrza o ok. 75%, ograniczenie zużycia wody o blisko 60% oraz 
zmniejszenie liczby odpadów;

•	 szkła: ograniczenie wydobycia surowców do produkcji szkła 
(piasku, wapienia, sody), tj. zmniejszenie degradacji środowiska, 
zmniejszenie zużycia wody zużywanej do produkcji o  ok. 50%, 
zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych o 97% itp.

Pamiętajmy, że stosując się do zasad segregacji śmieci przyczy-
niamy się do poprawy jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy 
również liczbę odpadów w swoim otoczeniu, chroniąc zasoby natu-
ralne. Śmieci produkowane przez nas każdego dnia to doskonałe 
źródło tzw. surowców wtórnych. Przetwarzanie surowców jest 
znacznie tańsze niż proces pozyskiwania surowca i produkcja różnych 
przedmiotów zupełnie od podstaw. Segregacja odpadów jest ważna 
nie tylko dla nas obecnie żyjących, ale także dla przyszłych pokoleń. 

Segregacja odpadów – zasady
Szczegółowy sposób segregacji odpadów określa  rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska z  dnia 29 grudnia 2016 r. w  sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach nie-
bezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących 
chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV 
i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmie-
ci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach 
w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u  (Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę Skrzyszów.

Prawidłowa segregacja

meTale i TwOrzywa szTuczne
Należy wyrzucać

•	 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
•	 nakrętki (o ile ich nie zbieramy w ramach akcji dobroczynnych) 

osobno;
•	 plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
•	 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);
•	 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.;
•	 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
•	 aluminiowe puszki po napojach i sokach;
•	 puszki po konserwach;
•	 folię aluminiową;

•	 metale kolorowe;
•	 kapsle, zakrętki od słoików.

Nie należy wyrzucać
•	 butelek i pojemników z zawartością;
•	 plastikowych zabawek;
•	 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;
•	 opakowań po olejach silnikowych;
•	 części samochodowych;
•	 zużytych baterii i akumulatorów;
•	 puszek i pojemników po farbach i lakierach;
•	 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

PaPier
Należy wyrzucać

•	 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
•	 katalogi, ulotki, prospekty;
•	 gazety i czasopisma;
•	 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
•	 zeszyty i książki;
•	 papier pakowy;
•	 torby i worki papierowe.

Nie należy wyrzucać
•	 ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
•	 papieru lakierowanego i powleczonego folią;
•	 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
•	 kartonów po mleku i napojach;
•	 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych mate-

riałach budowlanych;
•	 tapet;
•	 pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;
•	 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych
•	 ubrań.

szkŁO
Należy wyrzucać

•	 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napo-
jach alkoholowych i olejach roślinnych);

•	 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku surowców).

Nie należy wyrzucać
•	 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
•	 szkła okularowego;
•	 szkła żaroodpornego;
•	 zniczy z zawartością wosku;
•	 żarówek i świetlówek;
•	 reflektorów;
•	 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
•	 luster;
•	 szyb okiennych i zbrojonych;
•	 monitorów i lamp telewizyjnych;
•	 termometrów i strzykawek.

OdPady biOdegradOwalne
Należy wyrzucać

•	 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);
•	 gałęzie drzew i krzewów;
•	 skoszoną trawę, liście, kwiaty;
•	 trociny i korę drzew;
•	 niezaimpregnowane drewno;
•	 resztki jedzenia.

Nie należy wyrzucać
•	 kości zwierząt;
•	 oleju jadalnego;
•	 odchodów zwierząt;
•	 popiołu z węgla kamiennego;
•	 leków;
•	 drewna impregnowanego;
•	 płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
•	 ziemi i kamieni;
•	 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

OdPady zmieszane
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszyst-

ko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłącze-
niem odpadów niebezpiecznych.



PAŹDZIERNIK 2021 OświaTa

15 

sTOwarzyszenia

Nowy rok szkolny i przedszkolny 
niesie wiele wyzwań, zarówno od 
strony nauczycieli, jak i  uczniów. 
Placówki na terenie naszej gminy 
wprowadzają różne innowacje, aby 
zapewnić jak najlepsze warunki do 
nauki i rozwoju. Nowością w naszych 
placówkach jest dostęp do dyżuru-
jącego psychologa. Zmiany można 
dostrzec także w estetyce i wyposa-
żeniu przedszkoli. 

Dyżur psychologa w szkołach
i przedszkolach Gminy Skrzyszów
Każda ze szkół w naszej gminie od 

28 września ma możliwość skorzysta-
nia z  pomocy psychologa. Psycholog 
pracuje w trybie 22 godzin tygodniowo, 
z podziałem na dyżury we wszystkich 
szkołach i  przedszkolach. Pomoc 
psychologiczna szczególnie ważna 
jest w dobie pandemii, w czasie której 
ciągle zmieniający się tryb nauki może 
wywoływać niepokój wśród uczniów. 
Zachęcamy wszystkie gminne szkoły 
i  przedszkola do skorzystania z  tej 
formy pomocy.

Co nowego w ogrodzie
sensorycznym?
Na terenie ogrodu przy Przedszko-

lu Publicznym im. kpt. Józefa Budzika 
w  Łękawicy powstał przed kilku laty 
ogród sensoryczny, w którym oprócz 
kwiatów i  krzewów rosną drzewka 
owocowe: maliny, jeżyny, a także tru-
skawki i poziomki. Przedszkolaki często 
odwiedzają swój zielony kącik i obser-
wują to, co się w nim dzieje. Dzieci są 
zachwycone widokiem różnorodnych 
owadów: trzmieli, motyli czy pszczół. 
Przedszkolaki mają też okazję sma-
kować dojrzałe owoce, a  obcowanie 
z przyrodą daje im wiele radości. Teren 
wokół przedszkola jest rozległy, dlate-
go zrodził się pomysł, by rozbudować 
ogród. Zadaniem tym zajęła się firma 
Joanny Marszałek Archi – Plant Łękawi-
ca. W pierwszej kolejności obsadzono 
roślinami kwietniki w Centrum, a dalsze 
prace będą kontynuowane. Przedszko-
le zaprasza do odwiedzania ogrodu 
szczególnie latem, kiedy rośliny będą 
już większe, a  świat owadów w  pełni 
odsłoni swoje bogactwo.

Nowe sprzęty w przedszkolu
W ostatnim czasie Przedszkole Pu-

bliczne im. ks. Prałata Aleksandra Sie-
mieńskiego w Szynwałdzie doposażono 
w pomocne sprzęty, zagospodarowano 
także przestrzeń wokół samej placówki. 
Do sal zostały zakupione różnorodne 
pomoce i zabawki oraz dodatkowe maty 
piankowe. W każdej sali nauczycielki mają 
dostęp do laptopów połączonych z dru-
karką oraz głośników bezprzewodowych, 
dostosowanych do pracy z  dziećmi. 
W październiku został zakupiony mo-
nitor interaktywny z  przeznaczeniem 
do wykorzystania w zabawach, realizacji 
projektów edukacyjnych oraz w  celu 
rozwijania zainteresowań i podnoszenia 
poziomu wiedzy najmłodszych.

Na terenie wokół przedszkola zo-
stała zagospodarowana kolejna rabata 
przy chodniku przedszkolnym, pla-
nowane jest także obsadzenie skarpy 
za ogrodzeniem w  celu podniesienia 
estetyki otoczenia placówki. 

Życzymy samych sukcesów i  po-
wodzenia w  nowym roku szkolnym 
2021/2022. 

nowości w szkołach i przedszkolach

Pandemia COVID-19 i ograniczenia z nią związane wpłynęły znaczą-
co na większość dziedzin naszego życia, w tym także edukację. Szkoła 
podstawowa w Łękawicy szczególnie mocno w czasie izolacji skupiła się 
na działaniach wokół Klubu Historyka. Jednym z nich jest postęp prac 
nad innowacją pt. „Kod kulturowy Łękawicy”. Prace historyczne uczniów 
skupiły się wokół badania udziału przodków w historii „Wielkiej i Małej 
Ojczyzny”. Tym razem głównym źródłem przekazu stał się Internet. 
Uczestnicy szkolnego Klubu Historyka nadesłali wartościowe prace 
genealogiczne prezentowane na stronie szkoły. Ponadto bardzo licznie 
wzięli udział w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

szkolny klub 
historyka w Łękawicy

Źródło: Przedszkole w Łękawicy

Źródło: SP Łękawica
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Chłopcy z SP nr 1 im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie: Bartłomiej Wroński (le-
woręczny rozgrywający lub prawoskrzy-
dłowy, z dobrymi warunkami fizycznymi 
i znakomitym zwodem), Miłosz Grabow-
ski (bramkarz z  dobrymi warunkami 
fizycznymi i dobrym oglądem sytuacji), 
Krystian Szatko (pozycja obrotowego, 
dzięki swojej dynamice może również 
zagrać na innej pozycji), Grzegorz Mo-
tyka (imponująca siła rzutu i  dobre 
lewe rozegranie) od trzech lat uprawiają 
piłkę ręczną. Zaczęli w szkolnym klubie 

UKS Kruki Skrzyszów, potem przeszli 
do grupy starszej i bronią barw LUKS 
Skrzyszów w kategorii młodzika. Trene-
rem chłopców jest Rafał Łabuz. Dobra 
gra na zawodach i turniejach w sezonie 
2021/2022 została zauważona przez tre-
nerów kadr młodzieżowych (Karwowski/
Ziaja) i chłopcy otrzymali powołania do 
kadry wojewódzkiej młodzika w sezo-
nie 2021/2022. Do sezonu i  rozgrywek 
przygotowywali się z całym zespołem 
trenując na hali w Skrzyszowie i obozie 
sportowym w  Dąbrowie Tarnowskiej. 

Jako kadra trzech z nich mogło uczest-
niczyć w obozie sportowym w Rewalu, 
następnie pojechać na mocno obsadzony 
turniej do Libiąża, który wygrali. 

Piłka ręczna to ich pasja, wiedzą, 
że należy ciężko pracować aby odnieść 
sukces. Miejmy nadzieję, że kiedyś zo-
baczymy ich podczas rozgrywek z naj-
wyższej ligi. Klub ze Skrzyszowa nawiązał 
współpracę z Grupą Azoty Unia Tarnów, 
co z pewnością zaprocentuje w dalszym 
ich rozwoju i zdobywaniu nowych do-
świadczeń. 

kadrowicze z sP nr 1 w skrzyszowie

W minionym roku szkolnym dwu-
nastu uczniów Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie, 
z klas V-VII uczestniczyła w zajęciach 
kółka informatycznego w  ramach 
realizacji grantu algorytmicznego 
o nazwie Centrum Mistrzostwa Infor-
matycznego. Placówka ta jest jedyną 
na terenie powiatu i gminy, która re-
alizowała powyższy projekt. Uczniowie 
w  tym czasie odbyli 48 - godzinny 
kurs programowania w języku Scratch, 
a także składali i programowali roboty, 
otrzymane przez szkołę w  ramach 
grantu. Ponadto prowadząca zajęcia 
odbyła kurs (299 godzin) podnoszący 
kwalifikacje z  zakresu algorytmiki 
i  programowania we współpracującej 
z  Centrum Mistrzostwa Informatycz-
nego Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 

mistrzowie technologii informatycznej 
w sP nr 2 w skrzyszowie 

 Rok 2020/2021 to także czas aktyw-
ności nauczycieli z tej szkoły, którzy wzięli 
udział w projekcie edukacyjnym „Lekcja 
Enter”. Podczas cyklicznych spotkań 
rozwijali oni swoje kompetencje cyfro-
we. Nauczyciele mogli dowiedzieć się, 
jak w większym stopniu, wykorzystać 
technologie informacyjno – komuni-
kacyjne w codziennej pracy z uczniami, 
zarówno podczas zajęć stacjonarnych 
jak i zdalnych. W ten sposób codzienne 
zajęcia stawały się bardziej atrakcyjne 
dla uczniów. 
Udział w pro-
jekcie stał się 
d o s ko n a ł ą 
s z a n s ą  n a 
p o z n a n i e 
nowych na-
rzędzi i apli-
kacji, które 

wykorzystano do pracy z  uczniami. 
Ponadto nauczyciele, bogatsi w poznane 
umiejętności, mogli tworzyć nowe mate-
riały dydaktyczne. Uczestnictwo w pro-
jekcie „Lekcja Enter” otworzyło przed 
nauczycielami możliwość korzystania 
w czasie lekcji z tworzonych przez siebie 
ćwiczeń, gier i prezentacji, które w łatwy 
i szybki sposób pomagają uczniom opa-
nować materiał z zajęć. „Lekcja Enter” 
to nieograniczony zasób wiedzy, który 
jest ciągle rozwijany i pogłębiany przez 
nauczycieli oraz możliwości dla uczniów, 
które wprowadzają ich w świat wiedzy.

Źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie

Źródło: SP nr 2 w Skrzyszowie
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29 września i  4 października br. 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. AK w  Szynwałdzie wzięli udział 
w  pierwszych Spotkaniach nauko-
wo-literackich z  nauczycielami aka-
demickimi PWSZ w Tarnowie.  Zajęcia 
dla uczniów klas 4 – 6 poprowadziła 
dr Eliza Krzyńska-Nawrocka (autorka 
wielu książek, recenzji, artykułów 
o literaturze oraz specjalista ds. Publi-
kacji i Wydawnictw PWSZ). Uczniowie 
tych klas wysłuchali wykładu Baśnie, 
opowieści, labirynty, podróże… - o po-
szukiwaniu prawdy. Dzięki nowator-
skiemu podejściu, przekazanej pasji 
i zamiłowaniu do literatury, młodzi słu-

spotkania naukowo-literackie w szynwałdzie
chacze przenieśli się do zaczarowanego 
świata baśniowych i  mitologicznych 
bohaterów, aktywnie włączając się 
w  dyskusję. Młodzież klas 7-8 wzięła 
udział w wykładzie Dosłowność i nie-
dosłowność. O  istocie literatury dr. 
hab. Michała Nawrockiego – profesora 
PWSZ (historyka literatury, autora wie-
lu książek, monografii, podręczników, 
powieści, autora artykułów i  szkiców 
krytycznych, działającego  przy Za-
kładzie Filologii Polskiej Instytutu 
Humanistycznego w  Tarnowie, opie-
kuna specjalności Twórcze Pisarstwo). 
Podczas spotkań naukowo- literackich 
uczniowie zetknęli się z  niezwykłym 

światem literatury, którą poznali od 
innej niż dotychczas, wykraczającej 
poza szkolne ramy strony. Nowe spoj-
rzenie na literaturę, niebanalne ujęcie, 
sprawiły, że dotychczas znane teksty 
nabrały innego wymiaru i okazały się 
„mówić” znacznie więcej. 

Pomysłodawcą i  organizatorem 
przedsięwzięcia była Monika Pyrda - 
nauczyciel języka polskiego. Spotkania 
z dr Elizą Krzyńską-Nawrocką i dr hab. 
Michałem Nawrockim, prof. PWSZ 
doskonale wpisały się w obchodzony 
w  szkole Tydzień Głośnego Czytania, 
którego celem jest motywowanie dzieci 
i młodzieży do sięgania po lekturę. 

Źródło: SP Szynwałd
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Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej 
realizuje warsztaty rękodzieła arty-
stycznego, przygotowujące stowa-
rzyszenie do ekonomizacji podmiotu. 
Celem inicjatywy jest podniesienie 
wiedzy i  umiejętności uczestników 
(członkiń koła) w  zakresie rękodzieła 
artystycznego i  ludowego. Łącznie 

zrealizowanych zostanie 20 godzin 
warsztatów, które zaowocują w dalszej 
działalności koła. W  ramach projektu 
zakupiono materiały i  niezbędne na-
rzędzia.

Inicjatywa została sfinansowana 
w  ramach Programu Grantowego 
Małopolskiego Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej – Subregion Tar-
nowski, przy wsparciu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego poprzez Ope-
ratora: Fundację im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone 
Korale” w Łękawicy realizowało liczne 
warsztaty. Wśród nich odbyły się zajęcia 
z pieczenia przepiśników, wykonywanie 
naturalnych kosmetyków, a także warsz-
taty serowarskie. Człon-
kinie KGW licznie w  nich 
uczestniczyły nabywając 
nowych umiejętności. Zre-

warsztaty w kgw czerwone korale

warsztaty rękodzieła artystycznego

Źródło: KGW Czerwone Korale

Źródło: KGW Ładna

alizowany cykl warsztatów zaowocuje 
w dalszej działalności koła. Zajęcia odby-
wały się w ramach zadania publicznego 
„Tworzymy wspólnie” finansowanego 
przez Urząd Gminy Skrzyszów.

Projekt - Zadanie publiczne "Tworzymy wspólnie"
finansowany przez Urząd Gminy Skrzyszów
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ECHO GMINY: W sierpniu 2021 r. 
minęło 5 lat działalności Waszego 
stowarzyszenia. Skąd pomysł, aby 
działać w takiej formie?

STOWARZYSZENIE MÓJ SZYN-
WAŁD: Nasza przygoda rozpoczęła się 
kilka lat przed założeniem stowarzy-
szenia, co wynikało z zainteresowania 
historia Szynwałdu. Pasja sprawiła, że 
zrodziło się w naszych głowach marze-
nie, aby wydać album ze starymi foto-
grafiami naszej miejscowości. W 2014 
roku rozpoczęliśmy akcję zbierania 
zdjęć wśród mieszkańców, w archiwach 
i instytucjach. W ciągu dwóch lat zgro-
madziliśmy pokaźny materiał, w  tym 
cenne unikaty i  archiwalia, o  których 
istnieniu nie wiedzieliśmy. Doszliśmy 
do wniosku, że najlepszym sposobem 
na wydanie albumu będzie założenie 
stowarzyszenia. Chcieliśmy działać nie-
zależnie, mieć możliwość pozyskiwania 
środków w postaci dotacji i darowizn.

Po rejestracji stowarzyszenia spę-
dziliśmy setki godzin przy segregacji 
zebranego materiału i przygotowaniu 
tekstów do publikacji. W kwietniu 2017 
roku marzenie się spełniło – album 
został wydany. Od początku cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców i nie tylko. 

Po wydaniu albumu przyszedł 
czas na kolejne wyzwania. Jakie pro-
jekty udało się wam zrealizować?

Organizujemy warsztaty dla dzieci 
i  dorosłych, np. zajęcia z  robotyki, 
warsztaty plastyczne, od 2018 r. pro-
wadzimy Pogodny Klubik w Skrzyszo-
wie dla seniorów z terenu naszej gminy. 
Realizowaliśmy projekty związane 
z ekologią – rozdawaliśmy mieszkań-
com budki dla ptaków oraz domki 

dla jeży i  owadów. Z  zakresu kultury 
przygotowaliśmy kilka koncertów, za-
łożyliśmy cyfrowe archiwum fotografii 
Medarda Czarnika, wydaliśmy książki 
„Legendy Szynwałdu” i „Słownik gwary 
Szynwałdu”. Zrealizowaliśmy również 
projekt infrastrukturalny w  postaci 
placu zabaw przy przedszkolu niepu-
blicznym w  Szynwałdzie. Aktualnie 
prowadzimy warsztaty z wikliniarstwa, 
haftu i szydełkowania.

Skąd pozyskujecie środki na 
realizację pomysłów?

Znaczna część zrealizowanych 
przez nas projektów była możliwa dzię-
ki dotacjom ze środków pochodzących 
z budżetu gminy Skrzyszów. I w tym 
miejscu chcemy serdecznie podzięko-
wać władzom naszej gminy za to, że 
doceniają naszą pracę i dostrzegają jej 
potrzebę poprzez współfinansowanie 
realizowanych przez nas zadań. Poza 
tym pozyskaliśmy środki m.in. z Fun-
dacji ORLEN, Województwa Małopol-
skiego, Fundacji MILA oraz Fundacji im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Bardzo pomocne dla nas 
są też wpłaty od darczyńców.

W  jaki sposób docieracie do 
darczyńców?

Nasze stowarzyszenie posiada dwie 
grupy darczyńców. Pierwszą są osoby, 
które wpłacają darowizny bezpośred-
nio na nasz rachunek bankowy. Docie-
ramy do nich poprzez pisma z prośbą 
o  wsparcie lub bezpośredni kontakt. 
Od 2018 roku korzystamy również ze 
wsparcia drugiej grupy osób, które 
wspomagają nas przy okazji robienia 
zakupów w Internecie.  Możliwe to jest 

mały jubileusz 
stowarzyszenia mój szynwałd

dzięki współpracy z Fun-
dacją FaniMani. W  akcji 
bierze udział ponad 1000 
sklepów internetowych, 

które część przychodów ze sprzedaży 
przeznaczają na wybraną przez ku-
pującego organizację społeczną. Są 
to kwoty do kilkudziesięciu złotych. 
Wszystko zależy od wartości zakupów. 
Najważniejsze, że kupujący nie ponosi 
żadnych dodatkowych kosztów (szcze-
góły www.moj.szynwald.pl).

Czy Wasze działania ograniczają 
się do terenu gminy Skrzyszów?

Zasadniczo tak, choć z niektórych 
naszych działań korzystają osoby spo-
za gminy. Na przykład, w warsztatach 
rękodzielniczych biorą udział osoby 
z Tarnowa, gminy Tarnów i gminy Ry-
glice. Projektem o  większym zasięgu 
terytorialnym jest również wspomniane 
wcześniej Cyfrowe Archiwum Fotografii 
Medarda Czarnika (www.medardczar-
nik.szynwald.pl), gdzie oprócz fotografii 
z  gminy Skrzyszów znaleźć można 
fotografie z Ryglic, Tuchowa i Tarnowa. 
Aktualnie na portalu zamieszczonych 
jest ponad 3.700 zdjęć. 

Czy zdradzicie jakie macie plany 
na przyszłość?

Realizacja planów zależy od środ-
ków finansowych i  czasu wolnego 
potrzebnego na przygotowanie wnio-
sków. Jesteśmy małą organizacją, opie-
rającą się na społecznej pracy człon-
ków. Musimy mierzyć siły na zamiary. 
W tym roku planujemy m.in. koncerty 
i wydanie nowej książki (szczegóły nie-
bawem). Co do przyszłego roku, czas 
pokaże co uda nam się zrealizować. 
Jedno jest pewne, że pomysłów nam 
nie braknie, gorzej z czasem i pieniędz-
mi (śmiech).

Życzymy wielu sukcesów w po-
dejmowaniu kolejnych działań. 

Dziękujemy za rozmowę.
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W niedzielne popołudnie, 27 czerw-
ca br. w kościele parafialnym w Szyn-
wałdzie, odbył się koncert zespołu 
Bohema Trio. Został on zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Mój Szyn-
wałd i współfinansowany przez Gminę 
Skrzyszów w ramach zadania: „Orga-
nizacja koncertów instrumentalnych i 
instrumentalno-wokalnych”.

Podczas występu zespół zagrał 
10 utworów, znanych kompozytorów 
m.in. Beethovena, Pachelbela, Bacha, 
Haydna, Haendela, Schumanna.

Bohema Trio tworzą: Jagoda Prucnal
-Podgórska (skrzypce) i Jacek Podgórski 
(wiolonczela) – absolwenci krakowskiej 
Akademii Muzycznej i wiedeńskiego 

We wrześniu br. Stowarzyszenie 
Mój Szynwałd rozpoczęło realizację 
projektu pt.: „Warsztaty rzemiosł tra-
dycyjnych sposobem na rozszerzenie 
działalności odpłatnej Stowarzy-
szenia Mój Szynwałd”. Zadanie obej-
muje organizację warsztatów z wi-
kliniarstwa, haftu i szydełkowania. 
Realizacja inicjatywy jest możliwa 
dzięki pozyskaniu przez stowarzy-
szenie grantu w  wysokości 8 220 
zł z  projektu „Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – 
Subregion Tarnowski”. Operatorem 
projektu jest Fundacja im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego, a środki na ten 
cel pochodzą z Regionalnego Pro-

koncert zespołu bohema Trio

wikliniarstwo, haft i szydełkowanie

wycieczka do sandomierza
W  sobotę, 31 lipca br. panie i panowie z  Koła 

Gospodyń Wiejskich w  Szynwałdzie wybrali się 
na wycieczkę do Sandomierza i okolic. Uczestnicy 
zwiedzili Baranów Sandomierski, Kolegiatę w  Kli-
montowie, ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujazdowie, 
Opatów i  Sandomierz. Na rynku w  Sandomierzu 
zebrani zobaczyli wystawę „W  Świecie Ojca Ma-
teusza” z  ekspozycją nawiązującą do kultowego 
serialu. Wycieczkę zwieńczył rejs po Wiśle.

Wyjazd dofinansowano ze środków GCKiB 
w Skrzyszowie, a  jego organizatorką była Małgo-
rzata Mądel.

gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Poszczególne warsztaty składają 
się z 4 spotkań, a bierze w nich udział 
36 osób z  terenu gminy Skrzyszów 
i okolicznych miejscowości.

Musik und Kunst Privatuniversität oraz 
Anna Prucnal (skrzypce) – studentka 
Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Muzycy występowali w wielu krajach 
Europy, takich jak: Niemcy, Austria, Ser-
bia, Szwajcaria, Czechy, Belgia, Francja 
i Węgry. Grali również wraz z zespołem 
The Flaneurs  Piano Trio w najsłynniej-
szej sali koncertowej świata, znajdującej 
się w Nowym Yorku – Carnegie Hall. 
Są stypendystami polsko-niemieckiej 
fundacji Juttingow otrzymanej drogą 
konkursową.

Artyści występowali podczas licz-
nych festiwali, np. Przemyska Jesień 
Muzyczna, Salezjańskie Lato, Krakow-
ska Wiosna Wiolonczelowa. Współpra-

cują z jedną z najlepszych polskich or-
kiestr Sinfoniettą Cracovią. Skrzypaczki 
współtworzą także Zespół Pieśni i Tańca 
Igloopolanie.

Źródło: Stowarzyszenie Mój Szynwałd

Źródło: KGW Szynwałd
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Na wychowanków Kolorowej Przy-
stani w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli 
w  tegoroczne wakacje czekało mnó-
stwo atrakcji. Wyjazdy do Tarnowa 
na otwartą pływalnię TOSiR-u  przed 
górą św. Marcina, warsztaty muzealne 
w  tarnowskim Ratuszu i  podcieniach 
rynku oraz „Bajkoczytanie na polanie” 
przy Bibliotece Publicznej w Skrzyszo-
wie - to tylko niektóre punkty wakacyj-
nego wypoczynku.

W dniach 15-17 sierpnia odbyła się 
wycieczka do Ogrodzieńca. W  tym 
ciekawym historycznie miejscu dzieci 
mogły zobaczyć ruiny zamku i szlakiem 
warowni ogrodzienieckich podróżować 
przez epoki z jaskiniowcem. Na uczest-
ników czekał także pokaz żywej historii 
z  wykorzystaniem strojów i  zbroi 
różnych epok, co było dla nich okazją 
do wcielenia się w  postaci walecz-
nych rycerzy lub zacnych, dworskich 
dam. Uczestnicy przeżyli również noc 
duchów, która dostarczyła im nieco-
dziennych emocji. Wspólne ognisko 
i  pieczenie kiełbasek na polanie przy 

ruinach zamku dostarczyło wspaniałej 
atmosfery. Dzieci przekonały się także, 
że Ogrodzieniec to nie tylko historia, 
ale także wspaniałe krajobrazy, lasy 
i skalne miasto.

W  dniach 23-24 sierpnia wycho-
wankowie pojechali do Wrocławia. 
Wśród atrakcji turystycznych znalazły 
się: Stare Miasto, Rynek, 
Ratusz, Panorama Racła-
wicka, Park Szczytnicki 
i  Ogród Japoński oraz 
Zoo wraz z  Afrykarium. 
Dzieci zwiedziły także 
barokową Aulę Leopol-
dyńską w Muzeum Uni-
wersytetu Wrocławskie-
go wraz z  wieżą mate-
matyczną. Uczestnicy 
zobaczyli Ostrów Tumski, 
najstarszą, zabytkowa 
część Wrocławia oraz go-
tycką Katedrę Świętego 
Jana Chrzciciela. Atrakcją 
była także największa 
w  Polsce multimedialna 

fontanna i  zwiedzanie Hali Ludowej 
wpisanej na listę UNESCO. Dzieci z za-
interesowaniem wysłuchały opowieści 
przewodnika o tych wszystkich, wspa-
niałych miejscach.

 Wycieczka do Wrocławia została 
sfinansowana ze środków pochodzą-
cych z budżetu Gminy Skrzyszów. 

wydarzenia / PrOjekTy
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wakacje w kolorowej Przystani

Od czerwca br. Koło Pszczelarzy 
Skrzyszów realizuje projekt „Bez pszczół 
nie ma nas”. Planowane jest wydanie 15. 
mikro grantów w kwocie 1 500 zł na ten 
cel. W ramach zadania obędzie się kon-
ferencja oraz piknik w Bajkowej Krainie 
Miodu. Ciekawym elementem projektu 
będzie również pszczelarski start-up, 
czyli podstawowy pakiet pszczelarski, 
który umożliwi założenie mikro pasieki. 
Start-upy będą przyznane wyłonionym 
na podstawie rekrutacji piętnastu oso-
bom, które nigdy nie prowadziły pasieki 
(nie były zarejestrowane w  Powiato-
wym Inspektoracie Weterynarii jako 
hodowcy pszczół) oraz które ukończą 
cykl czterech szkoleń dotyczących za-
łożenia własnej pasieki. Pakiet będzie 
się składał z: kapelusza, rękawic, dłuta 
nierdzewnego, zmiotki pszczelarskiej, 
ula, kompletu dwudziestu ramek, drutu 
do ramek, podkurzacza pszczelarskiego 
oraz około kilograma węzy pszczelar-
skiej. Do każdego pakietu będzie także 
dołączony poradnik hodowcy pszczół. 

działania koła Pszczelarzy w skrzyszowie
W  ramach ww. zadania nagrany 

zostanie spot na temat pracy w pasiece, 
szkodliwości pestycydów, jak również 
zagrożeń wynikających z  nieświado-
mego, szkodliwego działania społe-
czeństwa przeciwko pszczołom i innym 
zapylaczom. Przygotowane zostaną 
też nasiona roślin miododajnych, które 
rozdawane będą podczas większych 
uroczystości gminnych np. dożynek 
czy festynów.

Osoby zainteresowane udziałem 
w  projekcie zachęcamy do śledzenia 
strony Koła Pszczelarzy Skrzyszów 
(www.pszczelarze-skrzyszow.pl).

Projekt sfinansowano przez Narodo-
wy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2021-2030 NOWE FIO.

W ramach działań Koła, odbył się 
także konkurs plastyczny dla przedszkoli 
z Małopolski pn. „Awantura o Skrzy-
szowską Maję”, a także ruszył "Pszczeli 
mini grant dla najmłodszych”.

Źródło: Kolorowa Przystań

Źródło: Koło Pszczelarzy Skrzyszów
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Dobiegła końca realizacja pro-
jektu:  Miejsce spotkań i  integracji 
mieszkańców wsi Łękawica. Projekt 
zakładał zagospodarowanie nieuży-
wanej działki przy plebanii parafialnej 
w  Łękawicy, poprzez budowę drew-
nianej altany, która służyć będzie 
spotkaniom grup parafialnych, rodzin 
oraz integracji dzieci i młodzieży. Re-
alizatorem projektu jest grupa niefor-
malna Aktywne Mamy, której patronem 
jest LGD Zielony Pierścień Tarnowa. 
Dzięki zaangażowaniu i  ciężkiej pracy 
wielu osób (w tym księdza wikariusza 
Jakuba Piekielnego, który na każdym 
etapie powstawania tego miejsca moc-
no się angażował), w Łękawicy powstało 
miejsce przyjazne dla mieszkańców. 
Poszczególne etapy prac można śle-
dzić na funpage’u  projektu:  www.
facebook.com/integracja.lekawica/ 
Miejsce spotkań i integracji mieszkań-
ców wsi Łękawica  zostało oficjalnie 

otwarte i  poświęcone w  niedzielę 15 
sierpnia 2021 roku po Mszy św. o godz. 
10.30. Poświecenia dokonał ksiądz pro-
boszcz Grzegorz Grych, a uroczystego 

przecięcia wstęgi: Wójt Gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior, ksiądz wikariusz Jakub 
Piekielny, członkini grupy nieformal-
nej Aktywne Mamy Edyta Żebrowska.

miejsce spotkań i integracji mieszkańców 
wsi Łękawica – zakończenie projektu

Sekcja tenisa stołowego LUKS 
Skrzyszów liczy już 40 dzieci. W chwili 
obecnej prowadzone są zapisy dla dzieci 
w wieku 5-10 lat. W czasie Mistrzostw 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej w Krakowie w kategorii dziewcząt 11-
15 lat, dziewczyny zdobyły liczne medale: 
Ania Sarad - złoty medal i srebrny medal 
w kategorii open, Angelika Jasińska – 
srebro, a Klaudia Kosiba podwójny brąz 
(jeden w kategorii 11-15 lat, drugi w kate-
gorii open). Wśród chłopców w kategorii 
11-15 lat Bartek Kądziołka zdobył złoto. 
I miejsce w klasyfikacji medalowej zdobył 
LUKS Skrzyszów. 

Kolejnym ważnym turniejem były 
Mistrzostwa Województwa Małopol-
skiego, podczas których w  kat. mło-
dziczek Klaudia Kosiba zdobyła złoto, 
a Milena Siemek brąz. W kat. Kadetów 
Bartek Kądziołka zdobył srebro, w kat. 
Kadetek Ania Sarad zdobyła złoto, 
a Angelika Jasińska srebro. 

Mistrzostwa Województwa dały 

liczne medale młodych tenisistów 
z luksu skrzyszów

awans na Mistrzostwa Polski Klaudii 
Kosibie, Ani Sarad i Bartkowi Kądziołce. 
Sekcja prowadzona jest przez trener 
Katarzynę Galus i asystenta Mateusza 

Galusa. Trenerka zdobyła brązowy 
medal na I Grand Prix Polski Seniorów 
w Zielonej Górze.

Gratulujemy sukcesów!

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: LUKS Skrzyszów

https://www.facebook.com/integracja.lekawica/?__cft__%5b0%5d=AZX-1h_gVSU-4OUrtd3GpB14Gi8wLeSvZG7ftRHoLp90CZj7OUQMOC4xTbz3WbFQexWeTlu6lBROyJOCkWzh4ajqNXTgo_jgyZmPGF8HOArlXe0u7oE_Vc57YxdCiFz4NnP82hAuBTT1ZNGx9SJJlL5c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/integracja.lekawica/?__cft__%5b0%5d=AZX-1h_gVSU-4OUrtd3GpB14Gi8wLeSvZG7ftRHoLp90CZj7OUQMOC4xTbz3WbFQexWeTlu6lBROyJOCkWzh4ajqNXTgo_jgyZmPGF8HOArlXe0u7oE_Vc57YxdCiFz4NnP82hAuBTT1ZNGx9SJJlL5c&__tn__=kK-R
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Wakacyjne wycieczki, po rocznej 
przerwie, powróciły do oferty GC-
KiB. Tym razem mieszkańcy gminy 
Skrzyszów odwiedzili województwo 
podkarpackie i  świętokrzyskie, mając 
okazję obcować z  przyrodą, historią 
oraz kulturą.

Pierwsza wycieczka (14 lipca br.) 
rozpoczęła się od Bolestraszyc, ok. 8 
km od granicy z  Ukrainą. Uczestnicy 
zwiedzili arboretum, gdzie zobaczyli 
ponad 3 tys. drzew, krzewów i  roślin 
zielonych. Następnie grupa udała się 
do Krasiczyna, aby móc zwiedzić jeden 
z  najpiękniejszych zamków wybudo-
wanych w stylu renesansowo-manie-
rystycznym w Polsce. Oprócz komnat, 
kaplicy i  wejścia na wieżę, uczestnicy 
mogli zejść do lochów i zmierzyć się ze 
swoimi strachami. Na koniec wyciecz-
ki – Przemyśl. Była możliwość zakupu 
pamiątek, zwiedzenia soboru św. Jana 
Chrzciciela oraz zrobienia pamiątkowej 

fotografii z  Józefem Szwejkiem, zna-
nym z  kart powieści Jaroslava Haška 
(m.in. „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka podczas wojny światowej”).

W  trakcie drugiego wyjazdu (14 
sierpnia br.) uczestnicy cofnęli się 
w czasie. Zobaczyli, jak żyli mieszkań-
cy świętokrzyskiej wsi, miasteczka 
i dworu. Park Etnograficzny w Tokarni 
osobom starszym pozwolił cofnąć się 
w czasie do babcinej izby, a młodszym 
pokazać świat bez prądu. Oblęgorek 
zachwycił pałacykiem Henryka Sien-
kiewicza, który autor otrzymał od 
społeczeństwa polskiego w  1900 r. 
z okazji jubileuszu 25-lecia pracy lite-
rackiej. Można było ujrzeć fotografie 
rodzinne, obrazy (m.in. autorstwa 
Jacka Malczewskiego), a także pamiątki 
z podróży. Kielce były ostatnim etapem 
wycieczki. Był czas na pamiątki, obiad, 
a  także spędzenie aktywnie czasu 
w Rezerwacie przyrody Kadzielnia.

wakacyjne wycieczki

Biblioteki publiczne z terenu gmi-
ny Skrzyszów w  tegoroczne wakacje 
zorganizowały cykl spotkań dla naj-
młodszych czytelników pn. „Bajko-
czytanie na polanie”. Dzieci, na świe-
żym powietrzu miały okazję wysłu-
chać bajek, a także wziąć udział w wie-
lu zabawach plastycznych, tropiących 
i ruchowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 
w  Łękawicy. Mali uczestnicy „po-
dróżowali” po Afryce, gdzie spotkali 
dzikie zwierzęta i  poznali egzotycz-
ne owoce. W  Pogórskiej Woli, dzieci 
wspólnie uczestniczyły w  urodzinach 
bohaterów czytanych opowiadań, 
a  lody (praca plastyczna), na pewno 
były świetną ochłodą po afrykańskich 
upałach. Na bibliotecznej „polanie” 
w Skrzyszowie, mali czytelnicy gości-
li dwa razy. Na pierwszym spotkaniu 
przenieśli się do „Krainy Bajek”, gdzie 
dzięki odnajdywaniu wskazówek 
i wykonywaniu zadań udało im się od-
naleźć ukryty skarb. Dzieci wykazały 
się też dużą pomysłowością, tworząc 
Potworka-Bałaganiarza. Drugie spo-

bajkoczytanie na Polanie
tkanie uczestnicy spędzili z Feliksem – 
małym pluszowym zającem, z którym 
podróżowali po całym świecie. Ostat-
nie zajęcia odbyły się w Szynwałdzie, 
gdzie mali czytelnicy mieli okazję 
poszerzyć swoją botaniczną wiedzę. 

Dzieci zdobyły informacje na temat 
liści, a także przekonały się, że można 
je wykorzystać do świetnej zabawy.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom oraz ich opiekunom za udział 
w spotkaniach i miło spędzony czas.

kulTura
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