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Jak skutecznie dezynfekować ręce?
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Nanieś taką ilość 
preparatu, aby dłonie 
były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj górną część 
palców prawej dłoni  
o wewnętrzną część 
lewej dłoni i odwrotnie

Pocieraj dłoń o dłoń 
rozprowadzając  
preparat na całą 
powierzchnię

Ruchem obrotowym  
pocieraj kciuk lewej  
dłoni wewnętrzną 
częścią prawej dłoni  
i odwrotnie

Pocieraj wewnętrzną 
częścią prawej  
dłoni o grzbietową 
część lewej dłoni  
i odwrotnie

Ruchem okrężnym 
opuszkami palców  
prawej dłoni pocieraj 
wewnętrzne zagłębienie 
lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 
częściami dłoni

Po wyschnięciu ręce 
są zdezynfekowane

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania: 
do wyschnięcia 

dłoni

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się naj-

częściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u  ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u  2-3% osób 

chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie 
dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną 

odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawi-

rusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. 
Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą 
kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od 
stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chi-

nach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, 
Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) 
kolejne osoby.

 

Koronawirus
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Przyszło nam żyć w  okresie pandemii koronawirusa, 
która z dnia na dzień zmieniła całkowicie nasz świat, stwo-
rzyła nagle zupełnie nową rzeczywistość, zmuszając nas 
do przewartościowania dotychczasowych poglądów egzy-
stencjalnych. Z pewnością niejeden z nas budząc się rano, 
zanim otworzy oczy, zastanawia się, czy to wszystko dzieje 
się naprawdę, czy jest tylko złym snem, co mnie dziś czeka 
i jak przeżyć następny dzień. 

Warto w takich momentach sięgnąć do znanej modlitwy 
o pogodę ducha i w skupieniu zanurzyć w jej treść: 

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, 
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, 
co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał 
jedno od drugiego.
W tym trudnym okresie szczególnie istotne jest, abyśmy 

wszyscy zrozumieli konieczność ograniczeń, wynikających 
z obowiązujących rygorów stanu epidemii, abyśmy przyjęli 
wszelkie niedogodności nimi podyktowane, ze świadomością, 
że robimy to dla nas samych, aby uchronić siebie i najbliższych 
przed zakażeniem.  Nie jest to więc czas na kompromisy, lecz 
czas zdecydowanych działań. Nie jest to czas prób i błędów, 
ale czas korzystania ze sprawdzonych metod. Nie wolno nam 
też myśleć kategoriami „mnie to nie dotyczy”, czy „jakoś to 
będzie”. Musimy zaufać ekspertom, ich wiedzy i doświadcze-
niu. Nastał czas wielkiej próby, której MY, jako społeczeństwo 
musimy stawić czoła i sprostać jej wyzwaniom.

Apeluję więc do wszystkich, aby z  najwyższą powagą 
potraktowali obecne zagrożenie. Wychodźmy z domu tylko 
wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, nie stwarzajmy lek-
komyślnie wirusowi dogodnych warunków do rozprzestrze-
niania. Jednocześnie pozostańmy otwarci na potrzeby osób 
najbardziej narażonych na komplikacje w wyniku zarażania 
wirusem COVID 19. Zastanówmy się, czy wśród naszych 
sąsiadów nie ma seniorów i osób przewlekle chorych, potrze-
bujących pomocy i wsparcia. Wyręczmy ich w codziennych 
sprawunkach, w zakupie leków, aby nie musieli się narażać 
i wychodzić z domu. Pamiętajmy, że w większości są to osoby 
dotknięte przewlekłymi schorzeniami, mające osłabioną 
odporność. Zdajmy swój egzamin z człowieczeństwa i wyciągnijmy do nich pomocną dłoń. 

 Nauczycieli, uczniów i rodziców proszę, aby w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych i kształcenia na 
odległość dołożyli wszelkich starań, aby uczniowie mimo występujących trudności zdobywali nowe wiadomości. Wyko-
rzystujmy dostępne możliwości techniczne i kontynuujmy naukę drogą elektroniczną.  

Jestem przekonany, że potrafimy zmobilizować się i wierzę, że wyjdziemy zwycięsko z tej walki z niewidzialnym i pod-
stępnym wrogiem. Dbajmy o siebie nawzajem, śledźmy na bieżąco wiadomości i stosujmy się do zaleceń. Dziś nasz los, jak 
nigdy, faktycznie leży w naszych rękach! 

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się życiem. 
Życzę wszystkim dużo zdrowia!  Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior

wydarzenia

Drodzy mieszkańcy gminy Skrzyszów!

·
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Polub nas na Facebook: ECHO-GMINY-Kwartalnik-Mieszkańców Gminy Skrzyszów
Pragniemy nadmienić, że przesłanie materiałów nie jest jednoznaczne
z  tym, że zostaną opublikowane, co również tyczy się fotografii. 
Przesłane materiały mogą być redagowane, a także mogą ulec skróceniu. 
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Trwa największy w  historii Polski 
program rozbudowy systemu gazocią-
gów przesyłowych, w ramach  którego 
do 2025 roku  Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. planu-
je wybudować ponad 2000 km nowych 
gazociągów w całej Polsce. 

Budowa gazociągu jest kluczowym 
projektem, którego podstawowym ce-
lem jest wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz zaspoko-
jenie rosnącego zapotrzebowania na 
przesył gazu ziemnego, 
zarówno do sieci gazocią-
gów dystrybucyjnych, jak 
i do odbiorców przemysło-
wych. Jest to szczególnie 
istotne w związku z zain-
teresowaniem podmiotów 
gospodarczych przyłą-
czeniem się do sieci ga-
zowej, a także pod kątem 
zapewnienia dostaw gazu 
do wdrażania programów 
w  miastach i  gminach, 
w  celu zmniejszenia za-
nieczyszczenia powietrza. 

Przy budowie gazocią-
gu stosowane są nowoczesne techno-
logie oraz systemy zabezpieczeń. GA-
Z-SYSTEM wykorzystuje również naj-
lepszej jakości materiały; rury stalowe 
o zwiększonej wytrzymałości, a  także 
specjalną izolację i zabezpieczenie anty-
korozyjne. Na każdym etapie inwestycji 
zapewniony jest nadzór inwestorski, 
archeologiczny i przyrodniczy – wszyst-
ko w trosce o bezpieczeństwo podczas 
transportu gazu, a także w celu ochrony 
środowiska. 

Na terenie naszej gminy GAZ
-SYSTEM prowadzi budowę gazociągu 
wysokiego ciśnienia o  średnicy 1000 
mm relacji Pogórska Wola – Two-
rzeń, na odcinku I: Pogórska Wola 
– Pałecznica. Gazociąg będzie stanowił 
istotny element korytarza gazowego 
Północ – Południe i będzie liczył 168 km. 

Jego trasa przebiegnie przez 3 wo-
jewództwa: 

- woj. małopolskie w  gminach: 
Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa 
Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, 

Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwa-
nowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, 
Bolesław;

- woj. świętokrzyskie w gminach: 
Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, 
Skalbmierz;

- woj. śląskie w gminach: Sławków, 
Dąbrowa Górnicza

Budowa gazociągu podzielona zo-
stała na 3 odcinki realizacyjne:

- Odcinek I: Pogórska Wola – Pa-
łecznica o długości ok. 78 km;

- Odcinek II: Pałecznica – Bracie-
jówka o długości ok. 56 km;

- Odcinek III: Braciejówka – Two-
rzeń o długości ok. 34 km.

Wykonawcą robót budowalnych 
na odcinkach I  i  II jest firma Stalprofil 
S.A., natomiast odcinek III buduje firma 
IDS-BUD S.A. 

Proces budowy:
- rozwożenie samochodami rur 

niezbędnych do budowy gazociągu, 
których transport odbywa się drogami 
lokalnymi, a kolejno wzdłuż pasa mon-
tażowego,

- wykonywanie prac budowlanych 
w określonym obszarze pasa montażo-
wego, przy czym szerokość pasa wynosi 
maksymalnie 36 metrów na terenach 
obejmujących grunty orne, łąki, pa-
stwiska, nieużytki oraz 28 metrów na 
terenach leśnych.

Budowa strategicznego gazociągu 
przesyłowego GAZ-SySteM 

Ewentualne utrudnienia dla miesz-
kańców powstałe z wykonywanych prac 
są tymczasowe, a wykonawca robót jest 
zobowiązany do zapewnienia dojazdów 
do działek, budynków oraz urządzeń 
z nimi związanych. 

Po zakończeniu budowy strefa 
kontrolowana gazociągu zajmie tylko 
12 metrów szerokości po 6 metrów od 
osi gazociągu. W strefie takiej nie należy 
wznosić obiektów budowlanych, urzą-
dzać stałych składów i magazynów oraz 

podejmować działań, które mogłyby 
spowodować uszkodzenia gazociągu 
podczas jego użytkowania.

Na terenie naszej gminy gazociąg 
będzie miał długość ok. 2,66 km.

Planowane zakończenie inwe-
stycji i  oddanie do użytkowania 
wybudowanego gazociągu to IV 
kwartał 2021 r.

Za realizację tego projektu odpo-
wiada Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka 
Skarbu Państwa o  znaczeniu strate-
gicznym dla polskiej gospodarki oraz 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Budowa gazociągu jest współfi-
nansowana przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko 2014 – 2020.
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W ramach inwestycji zostaną zreali-
zowane następujące działania:
• budowa 959 m chodnika o  szero-

kości 2 m wraz ze ściekiem przykra-
wężnikowym,

• poszerzenie istniejącej konstrukcji 
jezdni oraz korekta trasy drogi w ob-
rębie kapliczki,

• budowa kanalizacji deszczowej,
• budowa wyniesionego przejścia 

dla pieszych o nawierzchni z kostki 
betonowej,

• budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscach niedoświetlonych oraz 
w miejscach projektowanych przejść 
dla pieszych.

Na powyższą inwestycję gmina 
Skrzyszów otrzymała dofinasowanie, 
którego kwota stanowi 80% kosztów 
kwalifikowanych zadania.

Wykonawcą robót jest firma Mel
-Dróg Alfred Czuba.

Termin realizacji zadania: do 17 lipca 
2020 roku.

Budowa chodnika 
w Ładnej

Została opracowana kompletna 
dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa kolejnego odcinka budo-
wy chodnika wzdłuż drogi krajowej 
DK94g Tarnów-Rzeszów w  Ładnej, 
na odcinkach w  km 80+600÷700 str. 
prawa, 81+800÷82+400 str. prawa 
i 81+160÷600 str. prawa. Gmina prze-
każe dokumentację Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która bę-
dzie wykonawcą robót budowlanych.

Remont chodnika 
w Szynwałdzie

Wkrótce rozpocznie się remont 
chodnika w  centrum wsi Szynwałd. 
Stare płyty chodnikowe zostaną wy-
mienione na nową kostkę brukową 
i krawężnik. Remont dotyczy odcinka 
chodnika o długości 413m wskazanych 
na załączniku graficznym

Oświetlenie 
w Łękawicy

Wybudowane zostało oświetlenie 
drogi gminnej nr G200577K w  Łęka-
wicy, gdzie zamontowano 5 nowych 
opraw oświetlenia LED.
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Powstanie nowe 
oświetlenie 
w Pogórskiej woli

Jaśniej, ale też bezpiecznej będzie 
w Pogórskiej Woli. Na drodze gminnej 
G203662K przebiegającej przez tę 
miejscowość pojawią się nowe słupy 
oraz ledowe lampy oświetleniowe 
o mocy 36W. Kabel YAKXs 4x25mm2 

wraz z bednarką FeZn 25x4mm zosta-
nie ułożony na głębokości minimum 
0,7m. Wartość inwestycji wynosi 46 
tys. zł., a  jej wykonawcą jest F.H.U. 
Al-Pek Stevan Ristovski. Prace zostaną 
ukończone do dnia 30.04.2020 r.

Przebudowa 
drogi „na Schaby” 
w Skrzyszowie

Rozpoczęto realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
200584K w  km od 0+000,00 do 
0+959,00 w miejscowości Skrzyszów, 
etap I, gmina Skrzyszów”. Mowa o dro-
dze „Na Schaby”.

inweStycje

SPROSOTWANIE
do artykułu inwestycyjnego pt. „Powstaną nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych”, 
znajdującego się na str. 4 w kwartalniku Echo Gminy o numerze ISNN 2083-5027 Grudzień 2019 r.
Prawidłowy termin wykonania inwestycji – do 20 grudnia 2019 r.  
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów

SKRZySZÓw
W Skrzyszowie podpisana została umowa na kwotę 115 107,89 zł. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Skrzyszowie na działce 478/9. 
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
• budowa alejek z kostki brukowej,
• budowa murków i schodów terenowych wraz z elementami małej architektury,
• wykonanie rabat z niską zielenią, co stanowi II etap zagospodarowania skweru  

obok budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie.
Termin wykonania zadania to 30 czerwca 2020 roku. 

SZynwAŁD
3 marca 2020 podpisano umowę na  
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Szynwałd”.
Wybudowane zostaną dwa parkingi 
na działce nr 1545 - etap I 
oraz powstanie 10 miejsc postojowych 
na działkach nr 1408/2, 1535/3, 1539/5. 

W związku z tym wykonane zostaną: 
• jezdnia manewrowa z kostki brukowej,
• powstaną miejsca parkingowe z kostki brukowej,
• plac do składowania śniegu z kostki brukowej,
• zjazd z drogi powiatowej nr 1357K na działkę 1544/2,
• ciągi piesze do miejsc parkingowych z kostki brukowej,
• elementy małej architektury,
• kanalizacja deszczowa wraz z umocnieniami cieku,
• oświetlenie parkowe,
• przebudowa sieci teletechnicznej.
Termin wykonania zadania to 31.07.2020, kwota: 558 779,20. 
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POGÓRSKA wOLA
18 marca podpisana została umowa na kwotę 242 605,53 
na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pogórska Wola” 
na działce nr 2825 - etap I, obejmujące m. in.:
• remont i budowę terenów utwardzonych (chodnik, alejki, pochylnia terenowa, place utwardzone), 
• obiekty małej architektury (urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci, itp.), 
• lampy oświetleniowe.

ŁĘKAwicA
W Łękawicy podpisana została umowa na kwotę 116 740 zł. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 1563/1 koło szkoły. 
W ramach zadania wykonane zostaną:
• miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
• jezdnie manewrowe z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, co stanowi II etap prac.
• Termin wykonania zadania to 15 lipca 2020 r. 

ŁADnA
W Ładnej podpisana została umowa 

na kwotę 75 030 zł,  na wykonanie projektu 
rozbudowy szkoły podstawowej w Ładnej. 

Będzie to obiekt 3 kondygnacyjny. 
Wśród wymaganych pomieszczeń znajda się:

• kuchnia z zapleczem kuchennym oraz wyposażeniem stałym 
• stołówka na około 150-200 osób
• docelowo 3 oddziały przedszkolne (2 oddziały już funkcjonują)
• biblioteka
• sala komputerowa na 20 stanowisk
• świetlica - minimum 3 sale lekcyjne (do sal przewidziane jest 

zaplecze tematyczne)
Termin wykonania: grudzień 2020 r. 
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Od stycznia 2020r. w  związku 
z wejściem w życie nowych przepisów 
konieczne jest ewidencjonowanie 
odpadów przyjmowanych w  Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) w Pogórskiej Woli.  
W punkcie tym nie będą przyjmowa-
ne żadne odpady zmieszane, a tylko 
posegregowane frakcje odpadów: 
papieru i tektury, szkła, opakowań wie-

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

 W Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Armii Krajowej w  Szynwałdzie od-
była się VI Konferencja Pszczelarska. 
Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez Koło Pszczelarzy w Szynwał-
dzie oraz Pogórski Związek Pszcze-
larzy w Tarnowie, pod patronatem 
Wójta Gminy Skrzyszów Marcina 
Kiwiora. Prelekcje pt. „Przygoto-
wanie rodzin pszczelich do zimowli 
w  warunkach rosnącego zagroże-
nia warrozą”, „Kierowanie rozwo-
jem wiosennym rodzin pszczelich” 
oraz „Jak dalece ingerencja ludzka 
zmieniła superorganizm rodziny 
pszczelej” wygłosił prof. dr hab. 
Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas konferencji Wicepre-
zydent Polskiego Związku Pszcze-
larzy – Leszek Bodzioch wręczył 
odznaczenia, a  jedno z  nich (Brą-
zową Odznakę) otrzymał Prezes 
Koła Pszczelarzy w  Szynwałdzie 
– Tadeusz Kusek. Spotkanie było 
również okazją do zaprezentowania 
stoisk przez firmy, które zajmują się 
sprzedażą akcesoriów niezbędnych 
w pracy każdego bartnika. 

Vi Konferencja Pszczelarska

lomateriałowych, tworzyw sztucznych, 
metali, bioodpadów, przeterminowa-
nych leków, chemikaliów, zużytych ba-
terii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i  innych odpadów wielkogabaryto-
wych, odpadów zielonych, zużytych 
opon od samochodów osobowych, 
odpadów tekstyliów i  odzieży, odpa-
dów budowlanych i  rozbiórkowych 

pochodzących z  drobnych robót nie-
wymagających uzyskania pozwolenia 
na budowę.

Na PSZOK-u  nie będą przyjmo-
wane również odpady pochodzące 
z  działalności gospodarczej, każdy 
przedsiębiorca prowadzący działal-
ność zobowiązany jest do podpisania 
indywidualnie umowy na odbiór 
odpadów z własnej firmy.

Aktualnie do odwołania PSZOK 
pozostaje nieczynny!

OchRONA POWIETRZA
W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska i opracowywaniem Programu Ochro-
ny Powietrza dla Województwa Małopolskiego informujemy, że od stycznia 2021r. nie będzie 
możliwości finansowania ze środków publicznych kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet, 
ekogroszek).  W związku z tym od roku 2021 dotację celową dla właścicieli nieruchomości na te-
renie Gminy Skrzyszów ze środków budżetu Gminy Skrzyszów na działania związane z ochroną 
środowiska tj. wymianę starych pieców kaflowych i węglowych C.O. będzie można uzyskać tylko 
i wyłącznie na piece gazowe.
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PROjeKty

Pierwszy tydzień ferii 
zimowych to dla uczniów 
szkół podstawowych z na-
szej gminy czas spędzony 
na stoku w  Jastrzębi koło 
Ciężkowic. Dzięki projektowi 
pn. „Jeżdżę z głową”, w trak-
cie 16 godzinnych zajęć, 69 
dzieci z klas I-II szkół pod-
stawowych poznało pod-
stawy jazdy na nartach oraz 
nauczyło się bezpiecznego 
korzystania i  zachowania 
na stoku narciarskim. Za-
jęcia prowadzone były pod 
okiem doświadczonych in-
struktorów, którzy pokazali 
uczestnikom zajęć nie tylko 
różne techniki jazdy na nar-
tach, ale też na co zwracać 
szczególną uwagę, jeśli cho-
dzi o bezpieczeństwo swoje 
i innych osób na stoku. Zaję-
cia rozpoczynały się od so-
lidnej rozgrzewki, po której 

następowała część główna 
zajęć. Tematyka była różna: 
od nauki podchodzenia pod 
wzniesienie, umiejętność 
kontrolowanych upadków, 
samodzielnego wstawa-
nia, do zjazdów slalomem 
i  wyjeżdżania wyciągiem.  
Na zakończenie wszyscy 
uczestniczy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i drobne 
upominki.

„Jeżdżę z głową” to ma-
łopolski projekt nauki jazdy 
na nartach i  snowboardzie 
dla uczniów szkół podsta-
wowych, którzy dopiero sta-
wiają pierwsze kroki w tych 
dyscyplinach sportowych. 
Projekt jest realizowany 
w Małopolsce od 2012 roku, 
a  wsparcie z  budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego 
trafia do naszej gminy od 
2017 r.

Projekt pn. „jeżdżę z głową”
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We wtorek 25-go lutego gościli-
śmy w  naszej gminie przedstawicieli 
partnerskiej gminy węgierskiej Abony. 
Burmistrz Abony PetÖ Zsolt oraz Wójt 
Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior podpi-
sali umowę o współpracy, która będzie 
dotyczyła różnych sfer życia publicz-
nego. Partnerstwo będzie rozwijało 
się w  obszarach wymiany informacji 
i doświadczeń w zakresie działalności 
samorządowej, kulturalnej i edukacyj-
nej. Obie strony 
mają nadzieję 
na wymianę do-
świadczeń i  wi-
zyty partnerskie 
między różnymi 
grupami  spo-
łecznymi. Zachę-
cać będą do wza-
jemnych kon-
taktów między 
przedsiębiorcami 
i promować pro-
dukty lokalne.

Mamy partnerską gminę na węgrzech

Odnowa i doposażenie budynku
biblioteki w Szynwałdzie

Abony to 15-sto tysięczne miasto 
leżące w  sercu Węgier, między mia-
stami Szolnok i  Cegled, ok. 1 godz. 
drogi do Budapesztu. Jest to miasto 
o  wielu zabytkach i  bogatej ofercie 
kulturowej. Posiadają m.in. szkołę 
muzyczną, ale mają również dobre 
drużyny sportowe.

Podczas pierwszej krótkiej wizyty 
Węgrów w Skrzyszowie oprócz pod-
pisania umowy o  współpracy goście 

z  zaciekawieniem zobaczyli zbiornik 
wodny, kościół parafialny w  Skrzy-
szowie, szkołę w  Skrzyszowie oraz 
bibliotekę w  Szynwałdzie. Podczas 
spotkania z KKK „Gracja” padły kon-
kretne propozycje dotyczące wymia-
ny między mieszkańcami. Obecnie 
trwają prace organizacyjne w  celu 
doprecyzowania terminów i zakresów 
wymiany, która odbędzie się jeszcze 
w tym roku.

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w Skrzyszowie podpisało umowę 
o przyznanie pomocy na realizację 
zadania pn. „Odnowa i doposażenie 
budynku biblioteki w Szynwałdzie”.

Celem projektu jest odnowa, mo-
dernizacja oraz doposażenie biblioteki 
w Szynwałdzie. Projekt obejmuje na-
stępujące działania:
• odnowę elewacji części dolnej bu-

dynku (czyszczenie i malowanie)
• odnowę i zabezpieczenie części 

drewnianych,
• wymianę okien na otwieralne,
• zamontowanie rolet,
• zakup dwóch komputerów,
• zakup niektórych elementów sprzę-

tu nagłośnieniowego
Obecnie trwają prace moderniza-

cyjno-remontowe, zakupione została 
część wyposażenia. 

Całkowita wartość zadania szaco-
wana jest na 50 354 zł, a przyznana 
kwota pomocy z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich to 31 815 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy 
złożony został w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” z 
wyłączeniem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Termin realizacji projektu przewi-
dziany jest na czerwiec 2020 roku.
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Gratulujemy
"Złotego 

Certyfikatu
Uznania" 

Panu 
Eugeniuszowi

Dąbrowskiemu,
przyznanego 

za działania 
na rzecz 

profilaktyki 
i rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych

Nastał ciężki i  trudny czas dla 
nas wszystkich, gdyż zmagamy się 
z  pandemią koronawirusa. Ważne, 
aby zjednoczyć siły i  pomóc w  walce 
z tym jakże niełatwym przeciwnikiem. 
W  związku z  tym Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łękawicy, Koło Gospodyń 
Wiejskich w  Ładnej, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Szynwałdzie, Klub Kobiet 
Kreatywnych GRACJA, ale również 
wielu mieszkańców niezrzeszonych 
w żadnym Kole - WSZYSCY przystąpili 
do akcji Zrzuć koronę – USZYJ MASKĘ!. 

Osoby te udzielają się społecz-
nie szyjąc maski, ale również odzież 
ochronną, kombinezony, fartuchy – 

zabezpieczając w  ten sposób GZOZ, 
jednostki Straży Pożarnej w  naszej 
gminie oraz sklepy. Na dzień dzisiejszy 
uszyte zostało blisko 1500 ma-
seczek, pierwsza partia została 
przekazana do ośrodków zdrowia 
w naszej gminie, 500 szt. odebra-
ła Powiatowa Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Tarnowie, spora 
część została przekazana stra-
żom, do sklepów – potrzeby są 
ogromne, więc pracy nie brakuje.

Pragniemy gorąco podzięko-
wać każdemu, kto w jakikolwiek 
sposób uczestniczy w  tej akcji.  
Czy to poszukuje niezbędnych 

materiałów, co jak wiadomo nie jest 
obecnie łatwe, czy kroi materiał, czy 
też ostatecznie szyje maseczki, paku-
je, zawozi do odpowiednich punków 
– każda pomoc się liczy! Pamiętajmy, 
że razem możemy więcej!

wspólnie szyją maseczki
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670 tysięcy złotych – tyle w  tym 
roku samorząd Gminy Skrzyszów prze-
znaczył dla organizacji pozarządowych 
na wsparcie zadań podejmowanych na 
rzecz mieszkańców. Do klubów sporto-
wych trafiło 464 tys. zł, a w otwartych 
konkursach ofert organizacje miały 
do wykorzystania łącznie 206 tys. zł. 
Kluby sportowe dzięki temu uzyska-
ły środki finansowe na zatrudnienie 
trenerów, doposażenie klubów oraz 
na organizację meczów i udział w roz-
grywkach.

Organizacje pozarządowe dzięki 
pozyskanym środkom realizować będą 
na terenie naszej gminy następujące 
projekty:
• Promocja turystycznych walorów 

Gminy Skrzyszów,
• Pomagamy pszczołom i środowisku,
• Kreatywne atelier – spędzanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży,
• Warsztaty z robotyki dla dzieci,
• Wakacje w siodle 2020,
• Aerobik z GRACJĄ,
• Nasza wieś w naszych rękach,

• Kultywowanie tradycji i  kultury lu-
dowej na terenie Gminy Skrzyszów,

• Opracowanie i  wydanie słownika 
gwary Szynwałdu,

• Muzyka łagodzi obyczaje – organi-
zacja koncertów instrumentalnych 
i instrumentalno – wokalnych,

• POGODNY KLUBIK,
• Wycieczki krajoznawcze dla uczniów 

szkół podstawowych z tereny Gminy 
Skrzyszów,

• Odkrywamy stolicę krainy opowieści 
– wyjazd do czeskiej Pragi.

wsparcie finansowe dla
organizacji pozarządowych
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Jubileuszowy X Koncert Charyta-
tywny pod patronatem Wójta Gminy 
Skrzyszów Marcina Kiwiora był nie 
tylko okazją do posłuchania muzyki 
na wysokim poziomie, połączonej 
z  niesieniem pomocy najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom naszej 
gminy, ale również podsumowaniem 
wieloletniej pracy tych, którzy co roku 
angażują się i przyczyniają do sukcesu 
tego przedsięwzięcia.

Koncert odbył się w  niedzielę 26 
stycznia w  Skrzyszowie na hali spor-
towej. Na scenie wystąpił zespół New 
Chapter, prezentując znane i  lubiane 
utwory w nowej odsłonie. Gwiazdą wie-
czoru była ikona polskiego show bizne-
su – Maryla Rodowicz, która szybko 
zjednała sobie publiczność w różnym 
wieku, od dzieci po dorosłych. Artyst-
ka zaprezentowała swoje największe 
przeboje, zapraszając jednocześnie do 
wspólnego śpiewania, co wprowadziło 
fanów w znakomity nastrój. Odbyła się 
również licytacja przedmiotów, która 
wzbudziła niemałe zainteresowanie 
wśród zgromadzonej publiczności. 
Po raz kolejny udało się zebrać kwotę 
przekraczająca 10 tys. zł w przeliczeniu 
na jedną z pięciu potrzebujących osób. 
Ponadto podczas imprezy wręczone 

zostały pamiątkowe statuetki dla osób 
i firm, które przez niemal dziesięć lat 
bezinteresownie oferowały swoje 
wsparcie w różnorodnych formach przy 
realizacji koncertów.

Po podsumowaniu wszystkich 
przychodów i kosztów organizacyjnych 
jubileuszowego X Koncertu Charyta-
tywnego pod patronatem Wójta Gminy 
Skrzyszów, pragniemy poinformować, 
że udało się zebrać dla potrzebują-
cych mieszkańców imponującą kwotę  
50 964,06 zł, co oznacza, że każda 
z  pięciu osób otrzyma 10 192,81 zł. 
Uzyskane środki zostaną przeznaczone 

m.in. na turnusy rehabilitacyjne oraz 
specjalistyczne konsultacje lekarskie. 
Po raz kolejny mieszkańcy i sympatycy 
gminy Skrzyszów okazali swoje dobre 
serce, co na przestrzeni dziesięciu lat 
pozwoliło na pomoc 46 mieszkańcom 
naszej gminy.

Pragniemy podziękować wszyst-
kim sponsorom, darczyńcom, osobom 
licytującym, wrzucającym pieniądze 
do puszek i  kupującym bilety, or-
ganizatorom i  wolontariuszom oraz 
wszystkim tym, którzy w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się do sukcesu tego 
szlachetnego przedsięwzięcia.

X Koncert charytatywny w Skrzyszowie
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Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów i darczyńców 
X Koncertu Charytatywnego pod patronatem wójta gminy Skrzyszów

Głównym sponsorem była firma: PSB SUFIGS MRÓWKA

Pozostali Sponsorzy i Darczyńcy:
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SPOnSORZy KuLtuRA

 • AGRO-MAREK Wiesław Marek Skrzyszów 
 • 3W Dystrybucja Budowlana 
 • FUH „MAT-MAT” Krzysztof Mącior 
 • FB Serwis Karpatia Sp. Z o.o. Zakład w Tarnowie 
 • Zdzisław Januś  

Firma Usługowo Handlowa „KUBUŚ” 
 • Radni Gminy Skrzyszów
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego  

Maria i Krzysztof Kowalscy Skrzyszów 
 • Piotr Paweł Kardaś
 • Auto – Komis Modelscy 
 • Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak 
 • GREINPLAST BIS Sp. z o.o.
 • PHU Topicar S.C. Tomasz Sysło, Piotr Siedlik 
 • Agencja Ochrony Osób, Mienia i Usług 

Detektywistycznych „CERBER” s.c. 
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie  

oddział w Tarnowie
 • Mariusz Czarnik  

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa 
 • Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa 

Czarnik Ryszard
 • Marek Kolawa  

Zakład Handlowo-Usługowy RENIMAR
 • Pietras Sp. z o.o.
 • TOMAX Sp. z o.o.
 • Firma Transportowo Handlowa  

Świdziński Kazimierz
 • Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD  

Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. jawna
 • Bartosz Kapustka
 • Paweł Jerzy Studziński
 • Przewóz Osób Małgorzata i Sławomir Mądel
 • Ksiądz Kanonik Zdzisław Gniewek 

Proboszcz parafii w Skrzyszowie
 • Lucyna i Jan Świątek
 • Janusz Kozioł Mechanika Pojazdowa
 • COPY BIURO Daniel Onik 
 • Robert Smoszna F.H.U. KAMIL
 • MALZBYT Marcin Szczęch
 • Paulina i Ernest Para
 • Dariusz Szymczak FPHU MEGI
 • Firma Transportowo-Usługowa  

EKO KLIM Artur Łabno
 • DREWBAL Obal Robert
 • Łabędź Grażyna FUH INPLAST 2
 • FUH INSPLAST
 • INPLAST-TECH Dawid Łabędź
 • Budzik Meble Adam Budzik 
 • Grzegorz Mądel Import Autokarów 
 • Sklep spożywczo-przemysłowy  

Dziurawiec Elżbieta
 • Firma Reklamowa REDRUK  

Marek Grzywa, Piotr Górnikiewicz 
 • Ks. Krzysztof Kutek
 • Ks. Sylwester Miciniak
 • Rafał Iwan
 • Jan Buras Usługi Transportowe
 • Usługi remontowo-budowlane Jan Soprych
 • PHU WAMEX Sp. Z o.o. Wola Rzędzińska 
 • MOTYLEK odzież dziecięca Agnieszka Modelska
 • Roman Ochędzan
 • FHU Elżbieta Onik
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO SZKOŁA LUZ
 • AUTO-RUCH M. Świerczek, J. Zaworski S.j. Tarnów 

 • Jadwiga Chwistek
 • FHU RADIO TAXI JEDYNKA CITY  

Ewelina Suszczyńska
 • FUH Elżbieta Onik Łękawica
 • Zakład Elektro-Instalacyjny Kazimierz Hetman
 • MEGA-TRANS Transport i Spedycja  

Jakub i Cecylia Boruch
 • Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomir Maciak
 • Barbara Podstawska
 • Biuro Geodezji Michał Mucha
 • Usługi Transportowe Wojciech Szatko
 • Norbert Kusek FHUP DOMBEK Ładna
 • Usługi Budowlano-Brukarskie Pruchnicki s.c.
 • Adrian Dębosz
 • Artur Kopeć Członek Zarządu Grupy Azoty
 • Transport Drogowy Paweł Nowak 
 • Janusz Fistek
 • Krzysztof Głuszak
 • PERFEKT Tomasz Nazimek 
 • Krzysztof Zdeb ZUPH GROM
 • Jolanta i Tomasz Pruchnik
 • Ks. Damian Kurek
 • Elżbieta i Kazimierz Świdzińscy  

Hit-Pol Skrzyszów 
 • Paweł Mróz – Groszek 
 • Sklep Zuzanna Januś
 • Piekarnia Jan Starostka
 • Marcin Szufnara - Delikatesy Centrum 
 • Alina Starzychowicz-Smagacz
 • GALUX Krzysztof Galus
 • Jerzy Kmieć
 • Anna Baran
 • Elżbieta Barnaś
 • Bernadetta Barnaś
 • Halina Mondel
 • Sławomir Siedlik
 • Bartłomiej Brożek
 • Teresa Budzik
 • Janusz Kapustka ELEKTROECO Sp. z o.o. 
 • Andrzej Galus
 • Agnieszka Nowak
 • Tomasz Sitko
 • Roman Ochędzan FHU PARTNER TRAVEL  

agencja ubezpieczeniowa
 • Natalia Chluba
 • Koło Pszczelarzy z Szynwałdu 
 • Jerzy Martynów
 • Stowarzyszenie OLIMP 
 • Urszula Augustyn, Posłanka na Sejm RP
 • Wacław Onak
 • Piotr Sajdak
 • Marcin Kiwior
 • Dawid Kapustka
 • Piotr Młyński i Spółka
 • Koło Pszczelarzy ze Skrzyszowa 
 • Koło Łowieckie „DZIK”
 • „POGODNY KLUBIK”
 • Stanisława Siemek
 • Ludwik Setlak
 • Stowarzyszenie „ARCAMINO” Skrzyszów
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej 
 • Provideo FOTO Dorota i Mateusz Papuga 
 • Jolanta Dziedzic
 • Cecylia Kołodziej
 • Joanna Prokop
 • Zofia Tarczoń
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SPORtOświAtA

Szkoła pamięta
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. 

Piotra Skargi w  Skrzyszowie posta-
nowiła włączyć się do marcowej akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej do-
tyczącej obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami 
opracowali program działań, który po-
zwolił im pokazać poświęcenie, oddanie 
i ogrom cierpień, jakim poddani zostali 
„Żołnierze Wyklęci”, działający w obro-
nie wolnej ojczyzny.

Dlatego właśnie zorganizowano 
apel, którzy przedstawił sylwetki bo-
haterów podziemia antykomunistycz-
nego. Ponadto na korytarzu szkolnym 
pojawiła się wspaniała gazetka szkolna. 
Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali 
pokazy slajdów, zaś uczniowie młod-
szych klas sprawdzili się w  pracach 
plastycznych, przedstawiających wi-
zerunki „Żołnierzy Wyklętych”. Grup-
ka dzieci uczestniczących w  Kółku 
Humanistycznym postanowiła uczcić 
niektórych bohaterów działających 
w  podziemiu komunistycznym wier-

szem oraz „Mapę złotych myśli 
Żołnierzy Wyklętych”.

Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
zakończyły się uroczystą lekcją 
oraz opowieściami, które charak-
teryzowały tych, o których kiedyś 
zapomniano.

Spektakl 
pt. „Popiełuszko”

W  niedzielę 23.02.2020 r. 
w Szkole Podstawowej im. Boha-
terów Westerplatte w  Łękawicy 
odbył się spektakl pt. „Popiełusz-
ko”, pod patronatem Wójta Gminy 
Skrzyszów Marcina Kiwiora, Gmin-
nego Centrum Kultury i  Bibliotek 
w Skrzyszowie oraz Dyrektor szko-
ły podstawowej w Łękawicy Urszuli 
Mucharskiej – Ramzy. Spektakl 
w wykonaniu aktorów z teatru „Ja-
sne Światło” z Sufczyna w ciekawy 
sposób przedstawił historię życia 
ks. Jerzego Popiełuszki. Przedsta-
wienie skierowane było zarówno 
do mieszkańców gminy Skrzyszów, 
jak i  z  sąsiednich miejscowości. 
Charakter spektaklu nawiązywał 
do rocznic obchodzonych w 2020 
r., tj. „Bitwy Warszawskiej”, stule-
cia urodzin Św. Jana Pawła II oraz 
czterdziestolecia powstania NSZZ 
„Solidarność”.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zechcieli przybyć na to niedzielne 

spotkanie i  zagłębić się w  niełatwą 
tematykę spektaklu. Podziękowania 
kierujemy również do osób, które bez-
interesownie pomogły w  sprawnym 
przebiegu tego wydarzenia. 

Dzień Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej 
im. Kornela 
Makuszyńskiego 
w Ładnej

Dzień Babci i Dziadka jest tradycją 
na stałe wpisaną w  repertuar imprez 
szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń i radości. 

Na wstępie pani dyrektor Maria 
Łakoma przywitała wszystkich gości. 
Dzieci przedstawiły ciekawy program 
artystyczny, tj. wiersze i piosenki zwią-
zane tematycznie ze świętem. Babcie 
i dziadkowie z uśmiechami na twarzach 
podziwiali swoje pociechy. Następnie 
dzieci obdarowały swoich ukochanych 
dziadków własnoręcznie wykonanymi 
upominkami. Dla zebranych przygo-
towany został poczęstunek, spotkanie 
minęło w serdecznej i miłej atmosferze. 

Pokaz historyczny

W  Szkole Podstawowej im. H. 
Marusarzówny w  Pogórskiej Woli 
gościła grupa rekonstrukcyjna, która 
przedstawiła uczniom klas IV-VI pokaz 
historyczny pt. „Wrzesień 39”, przybli-
żający losy państwa, narodu i żołnierza 
polskiego tuż przed wybuchem II wojny 
światowej. 

Przedstawiona została sytuacja 
międzynarodowa II Rzeczypospolitej, 
etos żołnierza i ułana w społeczeństwie 
polskim. Zaprezentowano polski mun-
dur wojskowy szeregowca i podoficera, 
ekwipunek, wyposażenie żołnierza 
używane podczas II wojny światowej. 
Uczniowie poznali sprzęty bojowe, 
a  także z  uwagą i  zainteresowaniem 
obejrzeli pokaz, który był znakomitą 
lekcją historii. 
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i Przyjaciele. Dla wszystkich zebranych 
przygotowany został poczęstunek, 
dzięki życzliwości rodziców dzieci z pla-
cówek w Skrzyszowie i Pogórskiej Woli. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego 
wydarzenia, za pomoc w  organizacji, 
za hojne datki oraz wspólna zabawę. 
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„czerwone korale” 
w Łękawicy

19 września 2019 r. to ważna data 
dla mieszkańców sołectwa Łękawica. 
Tego dnia Agencja Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa dokonała 
wpisu Koła Gospodyń Wiejskich „Czer-
wone Korale” w  Łękawicy do Ogól-
nopolskiego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich.

KGW to młoda organizacja sku-
piająca osoby w różnym wieku, które 
doceniają i  odkrywają wartość pozo-
stawionego przez przodków dziedzic-
twa kulturowego.

Koło liczy obecnie 35 członków 
w tym 8 panów, którzy aktywnie dzia-
łają i  chętnie angażują się w  lokalne 
inicjatywy. Pomimo krótkiej działalności 
Koło podejmuje szereg inicjatyw dla 
mieszkańców mających na celu kulty-
wowanie tradycji ludowych w społecz-
nościach lokalnych. Może poszczycić się 
takimi osiągnięciami jak m.in. wspólne 
kolędowanie pod chmurką mieszkań-
ców Łękawicy, kultywowanie zwyczaju 
Tłustego Czwartku czy też spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Członkowie chętnie 
podejmują inicjatywy, które na celu mają 
aktywizować mieszkańców oraz Panie 
również organizują warsztaty z  ręko-
dzieła, do tej pory odbyły się warsztaty 
tworzenia ozdób na palmy wielkanocne, 
ozdoby z osiki czy też wyplatanie ko-
szyków wiklinowych. Działalność Koła 
można śledzić na Facebooku.

Zachęcamy mieszkańców do wstę-
powania do Koła Gospodyń Wiejskich 
„Czerwone Korale” w Łękawicy!!

Spotkania przy 
kawie w Ładnej 

W Kole Gospodyń Wiejskich w Ład-
nej zakończył się projekt „Czwartkowe 
spotkania przy kawie”, współfinanso-
wany z budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego. 

Spotkania odbywały się w siedzibie 
KGW Ładna i  były przeznaczone dla 
osób zarówno rozpoczynających swą 
przygodę z rękodziełem, jak i zaawan-
sowanych adeptów sztuki. Uczestnicy 
mogli wyhaftować woreczek na la-
wendę, torbę na zakupy oraz zrobić 
na szydełku zabawkę amigurumi lub 
ozdoby świąteczne. Dzięki projek-
towi udało się odnowić ideę spo-
tkań jesienno-zimowych, kiedy to 
kobiety, sąsiadki bądź członkinie 
rodzin, spotykały się przy wspól-
nym „robótkowym” stole, pragnąc 
urozmaicić długie i  nieprzyjemne 
zimowe wieczory. 

Wydarzenie było także alter-
natywną formą spędzenia wolne-
go czasu dla mieszkańców gminy 
Skrzyszów, wpływającą na bu-
dowanie wspólnoty i pogłębianie 
więzi lokalnych. Pomimo zakoń-
czenia projektu spotkania nadal są 
kontynuowane. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy na kawę w każdy 
wtorek (!) do siedziby KGW Ładna.

zabawa 
karnawałowa 
w Kolorowej 
Przystani 

W niedzielę 19 stycznia w remi-
zie OSP w Pogórskiej Woli odbyła 
się zabawa karnawałowa dla dzieci 
w  wieku do 10 r. życia z  terenu 
Gminy Skrzyszów. Organizatorem 
wydarzenia była Kolorowa Przy-
stań w Pogórskiej Woli.

Do zorganizowania tego przed-
sięwzięcia przyczyniła się kierow-
nik Aneta Sołowij, wychowawcy 
obu placówek Małgorzata Pyzdek 
i Mariola Babicz oraz sołtys Pogór-
skiej Woli Dawid Stolarz. 

Dzieci wraz z rodzicami przebra-
ni w karnawałowe stroje, przystą-
pili do wspólnej zabawy i  tańców. 
Nad całością czuwali profesjonalni 
wodzirejowie z Pracowni Jaszczur 
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Brud był, jest i  będzie nieodłącz-
nym elementem ludzkiego życia. Na 
przestrzeni wieków walczono z  nim 
poprzez łaźnie, termy i białą bieliznę. 
Gminne Centrum Kultury i  Bibliotek 
w Skrzyszowie pragnąc zaprezentować 
historię toalety i  wanny, serdecznie 
zaprasza na wystawę Kąpiel w  balii. 
Zwyczaje higieniczne dawnej wsi.

W  trakcie trwania wystawy od-
wiedzający zobaczą ponad 130 ekspo-
natów. Zajrzą pod pierzynę, do pieca 
i  przekonają się, jakie skarby skrywa 
sławojka. Chętni zmierzą się z  ma-
glownicą, wyżymaczką i  pralką ręcz-
ną. Podczas wystawy będzie można 
wykonać pamiątkowe mydełko glice-

KGW w  Szynwałdzie powstało 
w 2018 roku i zrzesza 37 pań, które od 
samego początku starają się prężnie 
działać i  przy współpracy samorządu 
gminy Skrzyszów organizować róż-
ne wydarzenia, aktywizując lokalną 
społeczność. Oto kilka wybranych 
wydarzeń, które udało się zrealizować:

- w  2019 roku pozyskano środki 

rynowe, o  niepowtarzalnym zapachu 
oraz właściwościach oczyszczających 
i nawilżających.

Celem prezentowanej wystawy jest 
przybliżenie zasad dotyczących higieny 
na polskiej wsi, a zarazem pokazanie, 
jak ważną rolę w życiu odgrywa woda 
i mydło.

Wystawa prezentowana w  szyn-
wałdzkiej bibliotece pochodzi ze 
zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku. W uni-
wersalny i  pełen humoru sposób 
opowiada historię brudu i  higieny, 
pokazując świat pełen kołtunów i bez 
kanalizacji. Autorem wystawy jest Do-
rota Kalinowska.

finansowe od Zarządu Województwa 
Małopolskiego na realizację kilku za-
dań publicznych. W ramach projektu, 
wykonana została palma wielkanocna 
z własnoręczne przygotowanych ma-
teriałów,

- drugim zadaniem było zorgani-
zowanie wydarzenia pn. „Obchody 75 
rocznicy rozstrzelania żołnierzy z AK 

Wystawa organizowana jest przez 
Gminne Centrum Kultury i  Bibliotek 
w Skrzyszowie we współpracy z Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku.

W związku z ogłoszonym stanem 
epidemicznym w  Polsce, zwiedzanie 
wystawy zostało wstrzymane do od-
wołania.  Jednak GCKiB w Skrzyszowie, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców postanowiło nakręcić 
i opublikować serię krótkich filmików 
pt. „Higiena na raty”. 

Zachęcamy do śledzenia stron in-
ternetowych: www.skrzyszow.pl, oraz 
www.gcb-skrzyszow.pl, na których bę-
dziemy zamieszczać linki do filmików. 

wystawa pt. „Kąpiel w balii. 
Zwyczaje higieniczne dawnej wsi” w bibliotece w Szynwałdzie

Działalność KGw w Szynwałdzie
przez hitlerowców”, aby upamiętnić 
największą publiczną egzekucję, 
jaka miała miejsce w  Szynwałdzie 
w 1944 r.,

- przywrócenie tradycji Dożynek 
Wiejskich w  Szynwałdzie, na których 
zaprezentowany został wieniec, wy-
konany własnoręcznie przez członkinie 
KGW

- wycieczki, m.in.: do 
Teatru Roma w Warszawie, 
do Wrocławskiego ZOO, do 
Karpacza – mające na celu 
integrację lokalnej spo-
łeczności oraz odkrywanie 
piękna polskiej kultury 

W ramach KGW Szyn-
wałd działa również zespół 
muzyczny „Szynwałdzia-
nie”, przy wsparciu Gmin-
nego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie, 
pod przewodnictwem Ma-
rii Plebanek. Zespół liczy 
obecnie 12 osób i składa się 
z młodych muzyków mie-
szających w Szynwałdzie.

Więcej informacji na 
temat działalności Koła, 
znajduje się na stronie 
internetowej: kgwszyn-
wald.pl, zapraszamy do je 
odwiedzenia. 
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W  sobotę 7 marca na hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej im. 
Heleny Marusarzówny w  Pogórskiej 
Woli, odbył się „II Turniej Tenisa Sto-
łowego Amatorów o  Puchar Wójta 
Gminy Skrzyszów”. W  I  edycji wzięło 
udział 33 uczestników, a  w  tym roku 
było ich 72, co świadczy o  tym, że 
rozgrywki cieszą się coraz większą 
popularnością. W tym roku uczestnicy 
podzieleni zostali na dwie kategorie: 
juniorzy i seniorzy. Zawodnicy przybyli 
nie tylko z  terenu gminy Skrzyszów, 
a  także z  innych miejscowości takich 
jak: Jodłówka Wałki, Zakrzów, Szcze-
gocice, Nowa Jastrząbka, Łęki Dolne, 
Wadowice, Dębica, Tarnów, Bielowy, 
Czarna Tarnowska, Żdżary, Lisia Góra, 
Wola Rzędzińska, Ciężkowice i  Nowe 
Żukowice.

Pomysłodawcami turnieju byli 
Paweł Nowak, Leszek Stańczyk oraz 
Stanisław Soprych. Wśród przybyłych 
gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior, Przewodni-
czący Rady Gminy Skrzyszów Marcin 
Tryba, dyrektor szkoły podstawowej 
w Pogórskiej Woli Regina Kiwior, go-
spodarz obiektu. Sędzią prowadzącym 
zawody był Eligiusz Para z  Tarnowa, 

któremu w prowadzeniu turnieju po-
magał Paweł Nowak. Turniej rozpoczął 
się przed godziną 10.00, a zakończył się 
około godziny 14:30. Rozegrany został 
systemem rosyjskim. 

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKALI
W kategorii juniorów:

1. miejsce: Kądziołka Bartłomiej - Łę-
kawica

2. miejsce: Wilk Adrian – Jodłówka 
Wałki

3. miejsce: Chłopek Błażej – Nowe 
Żukowice

Pod koniec lutego w szkole pod-
stawowej w Szynwałdzie odbył się 
finał powiatowy IGRZYSK MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ w piłce siatkowej dziew-
cząt, zorganizowany przy współpracy 
z Powiatowym Szkolnym Związkiem 
Sportowym. Honorowy Patronat nad 
turniejem objął Wójt Gminy Skrzyszów. 
Do finałowych rozgrywek zakwalifi-
kowały się drużyny z Tuchowa, Rudki, 
Gromnika i Szynwałdu.

Oto wyniki zmagań:
1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1  

im. AK w Szynwałdzie,
2. miejsce – Szkoła Podstawowa  

im. Wincentego Witosa w Rudce,
3. miejsce – Szkoła Podstawowa  

im. Wincentego Witosa w Gromniku,
4. miejsce – Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława Staszica w Tuchowie.
Tytuł „Najlepszej Atakującej” przy-

W kategorii seniorów:
1. miejsce: Paszkowski Bogdan – 

Jodłówka Wałki
2. miejsce: Michałek Witek - Zakrzów
3. miejsce: Maduzia Leszek - Szcze-

gocice

Dla wszystkich zebranych przygo-
towany został poczęstunek zapewnio-
ny przez organizatorów. 

Na zakończenie Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior pogratulował 
wszystkim laureatom, wręczył puchary, 
dyplomy i medale. 

ii turniej tenisa Stołowego w Pogórskiej woli

Złoty medal dla siatkarek ze SP w Szynwałdzie

znano Emilii Kawie (Rudka), „Najlepszej 
Przyjmującej” – Amelii Łabuz (Gromnik), 
„Najlepszej Rozgrywającej” – Alicji 
Sobyrze (Tuchów), „Najlepszej Bloku-
jącej” – Zuzannie Chochół (Szynwałd). 
Drużyna Szynwałdu, która zdobyła 
mistrzostwo powiatu, trenowała pod 
kierunkiem p. Teresy Stańczyk.

Organizację rozgrywek wspierali: 
Piekarnia – Jan Starostka, Sklep Spo-
żywczy HIT-POL – Elżbieta i Kazimierz 
Świdzińscy, Firma TEDAR – Dariusz 
Stańczyk, FHU TEDI – Tadeusz Kapust-
ka, FHU Mebloart, oraz sponsorzy in-
dywidualni – absolwenci szkoły: Jakub 
Kołodziej i Marcin Rogus.
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W tym trudnym dla wszystkich cza-
sie, który wiąże się z licznymi ogranicze-
niami, tj. zamknięte instytucje kultury, 
Gminne Centrum Kultury i  Bibliotek 
w Skrzyszowie postanowiło dołączyć 
do akcji #zostańwdomu i przygotować 
wyjątkową ofertę kulturalną. 

Mieszkańcy gminy Skrzyszów, 
niezależnie do wieku, mogą spróbo-
wać swoich sił podczas rozwiązywania 
krzyżówek, rebusów oraz różnorod-
nych zadań logicznych. Łamigłówki 
związane są z literaturą dla dzieci i mło-
dzieży. Każdego dnia, od poniedziałku 
do piątku, na stronie interne-
towej instytucji umieszczane 
będą nowe zadania. 

W   r a m a c h  w ys t a w y 
„Kąpiel w  balii. Zwyczaje 
higieniczne dawnej wsi”, 
która przybyła do biblioteki 
w  Szynwałdzie z  Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyń-
skiej we Włocławku, GCKiB 
w Skrzyszowie postanowiło 
stworzyć serię amatorskich 
filmów „Higiena na raty”. 
Pracownicy instytucji opo-
wiedzą o sposobach dbania 
o  czystość, które stosowali 
nasi przodkowie. Oprócz 
tego cofniemy się do antyku 
i średniowiecza, aby przeko-
nać się, co bliższe było czło-
wiekowi: brud czy higiena.

Zapraszamy także do 
skorzystania z  ofert, które 
przygotowały instytucje 
kultury z całej Polski. Dzięki 
internetowi jesteśmy w sta-
nie udać się w  wirtualną 
podróż po Muzeum Kultury 

Minęła 15. rocznica śmierci Jana 
Pawła II. "Słowa "Nie lękajcie się!" 
nabierają dziś nowego znaczenia" - 
powiedział kardynał Dziwisz podczas 
porannej mszy, jednocześnie zaape-
lował do wszystkich o modlitwę i upa-
miętnienie polskiego papieża.

Wszystkie jednostki OSP z terenu 

Ludowej w Kolbuszowej, wziąć udział 
w zajęciach plastycznych przygotowa-
nych przez Zachętę - Narodową Galerię 
Sztuki w  Warszawie oraz wybrać się 
do opery na Straszny dwór Stanisła-
wa Moniuszki. 
Adresy stron 
do tych oraz 
innych wyda-
rzeń kultural-
nych zamiesz-
czone są na 
stronie www.
skrzyszow.pl.

naszej gminy 2 kwietnia 2020r. o pa-
miętnej godzinie 21.37 włączyły syreny 
dając wyraz upamiętnienia Wielkiego 
Naszego Rodaka. 

Potrzebujemy wstawiennictwa 
Świętego Jana Pawła II w  celu ubła-
gania i uzyskania miłosierdzia na czas 
panującej epidemii.

Kultura na czas epidemii

Piętnasta rocznica śmierci
jana Pawła ii
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Jak co roku odbył się cykl szacho-
wych turniejów sołeckich zorganizo-
wanych przez Sołtysów z terenu Gminy 
Skrzyszów. Gracze spotykali się przez 
5 niedziel. Łącznie w turniejach sołec-
kich wzięło udział 90 osób, z których 
w  klasyfikacji generalnej w  kategorii 
OPEN najlepszy okazał się Paweł Opiła 
z Lisiej Góry, miejsce II zajął Łabędź Da-
wid z Łękawicy a III Mateusz Paszyński 
z  Pogórskiej Woli. W  kategorii Junior 
Starszy z  terenu Gminy Skrzyszów 
najlepszy okazał się Jan Paszyński z Po-
górskiej Woli, miejsce II Gabriela Łabędź 
z  Łękawicy, a  III Seba-
stian Kosiba z  Łękawi-
cy. W  kategorii Junior 
Młodszy z terenu Gminy 
Skrzyszów Kamil Obal 
z Łękawicy, II miejsce Mi-
chał Obal (Łękawica), a III 
Grzegorz Kosiba rów-
nież z  Łękawicy. Tytuł 
najlepszego mieszkańca 
gminy zdobył Zbigniew 
Mącior z  Pogórskiej 
Woli, miejsce II Szymon 
Jop z  Szynwałdu, a  III 
Hubert Obal z Łękawicy. 
Każdy zawodnik mógł 
otrzymać tylko jedno 
z  wyróżnień, a  wręcze-
nie pamiątkowych pu-
charów klasyfikacji ge-
neralnej odbędzie się na 
przeniesionym turnieju 
o  Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów. 

Każdy z  turniejów 
miał swojego zwycięz-
cę a byli nimi:
• Ładna – Paweł Opiła 

(Lisia Góra),
• Łękawica – Dawid Ła-

będź (Łękawica),
• Pogórska Wola – Jaro-

sław Nadera (Kraków),
• Skrzyszów – Mateusz 

Domin (Lisia Góra),
• Szynwałd – Piotr De-

korda (Kraków)
Wśród szachistów 

przybywających na 
turnieje znaleźli się Ci 
z  międzynarodowym 
rankingiem FIDE. Tur-

nieje cieszyły się popularnością nie 
tylko wśród mieszkańców gminy i są-
siednich miejscowości, ale zgromadziły 
również sympatyków z miejsc oddalo-
nych o kilkadziesiąt kilometrów. 

Podczas turnieju w  Szynwałdzie 
z okazji 20 rocznicy turniejów szacho-
wych na terenie gminy pamiątkową 
statuetką został uhonorowany Stani-
sław Czarnik – prekursor  i organizator 
pierwszych turniejów.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia Sołtysom poszczególnych sołectw 
w  Gminie Skrzyszów, dzięki którym 

możliwa była organizacja turniejów 
szachowych, za ich zaangażowanie 
oraz ufundowanie poczęstunku dla 
uczestników poszczególnych turnie-
jów. Techniczną obsługę turniejów 
prowadzili pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i  Bibliotek, a  part-
nerem głównym turniejów była Fun-
dacja Lotto, która w formie darowizny 
dofinansowała zakup m.in. zestawów 
szachowych i  zegarów. Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom i  zdobywcom 
wysokich lokat i  już dziś zapraszamy 
na przyszłoroczną edycję turniejów.

Sołeckie turnieje szachowe
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