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„Niech Bóg na nowo Narodzi się 
w Naszych sercach i wypełni je pokojem, 

miłością, i zabierze smutek, lęk, niepokój” 

Niech nadchodzące Święta Bożego  
Narodzenia przyniosą wszystkim mieszkańcom 
i przyjaciołom gminy Skrzyszów wiele radości 
i nadziei, siły do pokonywania codziennych 
trosk. Niech będzie to okres, w którym przy 
dźwięku kolęd, zapachu choinki obdzielimy 
najbliższych uśmiechem, serdecznością i życzli-
wością, a  nadchodzący Nowy Rok przyniesie to, 
co dobre i piękne, niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady
Gminy Skrzyszów

Marcin Tryba

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior
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GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - SKRZYSZÓW, 11.11.2018
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„Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz 
żyć będzie po wieki wieków w potędze 
i  chwale. Dla was, dla nas i  dla całej 
ludzkości” (I. Paderewski).

W niedzielę 11 listopada w Skrzyszo-
wie odbyły się Gminne Obchody 100 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Po raz pierwszy uroczysto-
ści rozpoczęły się przed pomnikiem roz-
strzelanych w lesie Kruk, gdzie wspólnie 
odśpiewany został Hymn Polski i Rota, 
a uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Skrzyszowie przedstawili okoliczno-
ściowy program słowno – muzyczny. 
Następnie wójt Marcin Kiwior wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, w któ-
rym powiedział: (..) Po 123 latach niewoli 
naznaczonej walką, cierpieniem i wysił-
kiem wielu pokoleń Polek i Polaków na 
mapy starego kontynentu powróciło 
Państwo Polskie. (…) Dziś, to naszym 
obowiązkiem jest wznoszenie coraz 
potężniejszej i  wspanialszej budowli, 
jaką jest nasza Ojczyzna. Jesteśmy to 
winni zarówno naszym przodkom, jak 
i przyszłym pokoleniom. Ceniąc i szanu-
jąc przeszłość, wyciągajmy z niej wnioski 
dla przyszłości, stawiajmy przed sobą 
ambitne cele, wykorzystuj-
my swoje talenty dla po-
mnażania wspólnego dobra, 
któremu na imię Polska. To, 
jak oceni nas historia zależy 
wyłącznie od nas.(..) 

Po apelu poległych zło-
żono wiązanki i znicze.

Szczególnym wymia-
rem świętowania była ak-
cja społeczna zainicjowana 
przez mieszkańca gminy 
Stanisława Plebanka pt. 
„100 metrów flagi na 100 
lecie niepodległości”. Miesz-
kańcy gminy wyrazili swój 
patriotyzm szyjąc 100 me-
trową flagę i niosąc ją spod 
pomnika w  lesie Kruk do 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Skrzyszowie, gdzie została 
umieszczona na budynku 
szkoły stanowiąc swoistą 

dekorację. Podczas przemarszu z fla-
gą, uczniowie wypuścili w  powietrze 
200 balonów biało-czerwonych do 
których przyczepione zostały karteczki 
z życzeniami dla Polski. Akcję zabezpie-
czało OSP Skrzyszów. Profesjonalne, 
techniczne wsparcie wykazali również 
druhowie OSP Szynwałd. W  dalszej 
części uroczystości, msza św. w intencji 
Ojczyzny odprawiona została w miej-
scowym kościele przez proboszcza pa-
rafii w Skrzyszowie Zdzisława Gniewka. 
Po mszy zebrani uczestniczyli w pikniku 
patriotycznym, dzielnie tańczyli polone-
za i śpiewali pieśni patriotyczne wspól-
nie z Zespołem Pieśni i Tańca „Swojacy”. 
Mieli także okazję poczęstować się 
żołnierską grochówką.

Rozdawane były śpiewniki pieśni 
patriotycznych oraz okolicznościo-
we foldery – wydane przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie pt. „Gmina Skrzyszów 1918-
2018”, które powstały dzięki wsparciu 
z  projektu „Wolność jest nam dana, 
ale i zadana- 100 lat niepodległości” 
Fundacji Banku Zachodniego WBK. 
Foldery można nadal nieodpłatnie na-

być w bibliotekach na terenie gminy.
Organizatorzy składają serdeczne 

podziękowania Druhom OSP, pocztom 
sztandarowym instytucji gminnych, 
nauczycielom, dyrektorom i  uczniom 
wszystkich szkół oraz delegacjom 
przedszkoli z  naszej gminy. Dziękują 
Bractwu Kurkowemu z  Tarnowa, de-
legacjom Komendy Miejskiej Policji 
z  Tarnowa, Służby Więziennej, Woj-
skowej Komendy Uzupełnień. Skła-
dają podziękowania przedstawicielom 
samorządów gminnych oraz Starostwa 
Powiatowego w  Tarnowie, a  także 
radnym, sołtysom, mieszkańcom 
oraz gościom i wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia tej uroczystości.

Szczególne podziękowania należą 
się dyrekcji i  pracownikom Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Skrzyszowie oraz 
Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie – filia w Szynwałdzie.

Sponsor obchodów:
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Delegacje wszystkich szkół 
i przedszkoli z naszej gminy uczest-
niczyły w  Gminnych Obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości, 
ale również w  swoich placówkach 
uczniowie i  nauczyciele godnie 
i w urozmaicony sposób świętowali 
jubileusz 100-lecia niepodległości. 
Dzieci i młodzież chętnie brali udział 
we wszystkich przedsięwzięciach, 
dziękując i  okazując w  ten sposób 
szacunek walczącym za Ojczyznę 
bohaterom. Oto, niektóre zrealizowa-
ne inicjatywy.

Ładna
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Ład-
nej przez kilka tygodni pogłębiali 
swoją wiedze na temat najważniejszych 
wydarzeń historycznych, rozwią-
zując krzyżówki niepodległościowe 
i  prezentując efekty swojej pracy na 
forum klasy. Uczestniczyli w „spacerze 
niepodległościowym” po Tarnowie, 
podczas którego zdobyli wiadomości 
o  zdarzeniach z  roku 1918. Przygo-
towali gazetkę ścienną na korytarzu 
szkolnym: „Najpiękniejsze wiersze 
patriotyczne”. Wzięli udział w  szkol-
nym konkursie literacko-plastycz-
nym „Czym jest dla mnie Ojczyzna ?” 
Uczestniczyli w   widowisku „Duma 
i radość” zorganizowanym przez Kura-
torium Oświaty w Krakowie. Zwieńcze-
niem podjętych działań była uroczysta 

akademia, która  odbyła się 9 listopada 
2018 r, gdzie oprócz montażu słowno 
muzycznego i  referatów, uczennica 
klasy VIII przeczytała list otwarty do 
rówieśników, w którym wyraziła swoje 
myśli na temat Ojczyzny i  patrioty-
zmu. Po akademii zarówno uczniowie, 
rodzice jak i  nauczyciele pozostali na 
sali aby zaśpiewać pieśni patriotyczne, 
wspomagając się  uprzednio przygoto-
wanymi przez p. D. Kloc śpiewnikami.

Łękawica
W  tym roku 100 rocznica Odzy-

skania przez Polskę Niepodległości, 
obchodzona była w  Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Westerplatte 

w  Łękawicy wraz ze 160 – leciem 
istnienia szkoły. Licznie zgromadzo-
na społeczność szkolna oraz gminna 
obejrzała bardzo bogaty program 
artystyczny, oparty na następujących 
filarach: muzyka, taniec, narracja hi-
storyczna na tle obrazów z  tamtego 
okresu oraz wystawa „100 lat fotografii 
w  Łękawicy”. Uczniowie przenieśli 
zebranych w  sentymentalny czas 
wspomnień. Można było zobaczyć 
brawurowe wykonanie takich tańców 
jak: Polonez, Krakowiak, Trojak, czy 
Walc. Było to piękne i niepowtarzalne 
widowisko, które na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 

Dyrekcja oraz nauczyciele, pragną 
podziękować społeczności gminnej 
i samorządowej, księżom, a także go-

ściom spoza Łękawicy, którzy przybyli 
na tę uroczystość. Wyrażają również 
wdzięczność mieszkańcom za wsparcie 
otrzymane podczas sporządzania pro-
jektu pn. „Łękawica dla Niepodległej”. 

Pogórska Wola
Szkoła Podstawowa im. Heleny 

Marusarzówny w  Pogórskiej Woli 
uczciła 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości poprzez udział 
w akcji „Światełko pamięci dla Łyczako-
wa”, której celem  było zapalenie zniczy 
1 listopada na grobach rodaków m.in.  
na cmentarzu Orląt Lwowskich oraz 
Cmentarzu Łyczakowskim. Uczniowie 
wraz z  opiekunami odwiedzili polską 

100 Lat Niepodległości w  szkołach 
i przedszkolach

fot. Szkoła Podstawowa w Łękawicy

fot. Szkoła Podstawowa w Ładnej
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Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II w Strzelczyskach,  gdzie wraz z  ró-
wieśnikami zwiedzili ich placówkę, zo-
baczyli jak wyglądają zajęcia lekcyjne,  
wspólnie wypili herbatę i  przekazali 
tamtejszym uczniom pomoce szkolne 
sponsorowane przez GAZ SYSTEM oraz 
OSP w Pogórskiej Woli, którzy chętnie 
włączyli się w  ten projekt. Po miłym 
spotkaniu z  rodakami wycieczkowi-
cze udali się do Lwowa na najstarszą, 
zabytkową nekropolię – Cmentarz 
Łyczakowski gdzie odwiedzili groby 
wybitnych Polaków, m.in. Marii Ko-
nopnickiej, Władysława Bełzy , Stefana 
Banacha poznając przy okazji historię 
cmentarza Orląt Lwowskich. Przed 
tablicą pamiątkową złożono wiązankę 
i zapalono znicze od społeczności Po-
górskiej Woli, a młodzież i dzieci zapalili 
znicze na grobach swoich rówieśników, 
którzy bronili Lwowa. Mimo, iż była to 
już kolejna wizyta na Ukrainie, to fakt, 
że przypadła niemal w 100 rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości 
stanowiła dla uczniów niezapomniane 
przeżycie patriotyczne.

Skrzyszów
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. 

Piotra Skargi w  Skrzyszowie, po-

dobnie jak inne szkoły z terenu naszej 
gminy w sposób uroczysty uczciła 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Dzieci i  młodzież szkolna 
ubrane w biało-czerwone stroje  z fla-
gami w ręku, wzięli udział w akcji pod 
tytułem „kiedymyżyjemy”, która miała 
na celu poprawne odśpiewanie „Ma-
zurka Dąbrowskiego”a zaaranżowana 
została przez Szkolny Klub Sporto-
wy pod nazwą SPOŁECZNOŚĆ SKS. 
Uczniowie wraz z  opiekunami udali 
się także do Krakowa,  gdzie  wspólnie 
z  młodzieżą szkolną całej Małopolski 
uczestniczyli w  obchodach poświę-
conych NIEPODLEGŁEJ. Przyznany 
szkole certyfikat  „SZKOŁA MŁODYCH 
PATRIOTÓW” był efektem licznych 
projektów realizowanych przez spo-
łeczność uczniowską co dowodzi, że 
mimo młodego wieku pamiętają i pa-
miętać będą o  tych, którym wolność 
zawdzięczają.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 
już w październiku włączyła się w przy-
gotowania do udziału w ogłoszonym 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
Widowiska Dumy i  Radości. Ucznio-
wie wraz z  opiekunami uczestniczyli 
w  uroczystej Mszy Św. na Wawelu, 
a  następnie przemaszerowali ulicami 
Krakowa w  pochodzie zakończonym 
w Parku Jordana piknikiem niepodle-
głościowym. Kolejnym akcentem ze 
strony uczniów i nauczycieli było wzię-
cie udziału w  projekcie „BohaterON 
– włącz historię”, który organizowała 
fundacja SENSORIA, a  współfinan-
sowany był ze środków Ministerstwa 
Obrony Narodowej w ramach progra-
mu „Wdzięczni Bohaterowie” pod pa-

fot. Szkoła Podstawowa w Pogórskiej Woli

fot. Przedszkole w Pogórskiej Woli

fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Skrzyszowie
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tronatem honorowym Minister Eduka-
cji Narodowej. Uczniowie uczestniczyli 
w  lekcjach języka polskiego oraz go-
dzinach wychowawczych o  tematyce 
wojennej, poświęconej szczególnie Po-
wstaniu Warszawskiemu oraz napisali 
życzenia dla Powstańców na kartkach, 
które zostały wysłane do organizatora 
akcji. Równie ciekawym działaniem 
było wzięcie udziału w  XXII edycji 
konkursu organizowanego przez PTTK 
w Tarnowie na poczet którego wykonali 
wieniec nagrobny „Żołnierska Pamięć” 
i zaprezentowali go na rynku w Tarno-
wie. W ramach świętowania „Dnia dla 
Niepodległej” młodzież i dzieci wzięły 
także udział w ogólnopolskiej akcji „Po-
bijmy razem Rekord dla Niepodległej”, 
w ramach której pod patronatem MEN 
wraz z  Radą Dzieci i  Młodzieży przy 
Ministerstwie Edukacji Narodowej cała 
społeczność szkoły zaśpiewała Hymn 
Narodowy, a 9 listopada Szkolny Klub 
Turystyczny wziął udział w XXX Złazie 
Legionistów w  Łowczówku, gdzie na 
cmentarzu złożono kwiaty i  oddano 
cześć legionistom, którzy w  dniach 
20-23XII 1914 r. stoczyli ostatnią swoją 
bitwę. Ciekawą wystawę przygoto-
waną z myślą nie tylko o uczniach, ale 
i mieszkańcach gminy, pod hasłem „Dla 
Ciebie Polsko” obejmującą okres I  i  II 
wojny światowej oraz walki z  komu-
nizmem  obejrzeć można w godzinach 
pracy szkoły w holu na parterze. Naj-
młodsi uczniowie przygotowali „Pora-
nek Patriotyczny”, na którym wspólnie 
odśpiewano Hymn Państwowy, wiele 

pieśni patriotycznych jak i recytowano 
poezję i prozę.

Szynwałd
Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej w Szynwałdzie uczciła 100 – 
lecie odzyskania niepodległości na wie-
le sposobów. Między innymi poprzez:
•	 udział w  konkursie plastycznym 

i  prezentacji multimedialnej pn. 
„Niepodległa. Mieszkańcy gminy 
Skrzyszów w  walce o  niepodle-
głość”

•	 udział w  zorganizowanym przez 
Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty „Widowisku Dumy i  Rado-
ści” - koncert pieśni o  ojczyźnie, 
stworzenie i prezentacja układów 
choreograficznych „Oto Polska”

•	 udział w konkursie z kilkunastolet-
nią tradycją pn. ”Od Oleandrów do 
Łowczówka”

•	 wspólne śpiewanie „Mazurka Dą-
browskiego” pod hasłem: „9 listo-
pada zaśpiewam hymn w szkole”

•	 udział w XXX Małopolskim Złazie 
Patriotyczno - Turystycznym 
„Szlakami Legionistów – Łowczó-
wek 2018”

Zwieńczeniem powyższych dzia-
łań była uroczystość patriotyczna 
„SZYNWAŁD DLA NIEPODLEGŁEJ”, 
która rozpoczęła się mszą św. w  in-
tencji Ojczyzny, następnie odbył 
się Apel Poległych przy pomniku 
w Szynwałdzie oraz uroczyste śpie-
wanie pieśni legionowych i  żołnier-
skich przy ognisku. 

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skrzyszowie

fot. E. Wójtowicz
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W dniu 20 listopada bieżącego roku 
odbyła się I inauguracyjna sesja Rady 
Gminy Skrzyszów. Wszyscy obecni 
Radni i Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior złożyli ślubowanie. Przewod-
niczącym Rady został Marcin Tryba, 
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: 
Piotr Kiwior i Krzysztof Magdziarczyk. 

Rada powołała trzy komisje: 
•	 Komisja Rewizyjna w  składzie: 

Jan Świątek – przewodniczący, 
Stanisław Barnaś – wiceprzewod-
niczący, Wacław Budzik – członek. 

•	 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
w składzie: Halina Mondel – prze-
wodnicząca, Andrzej Wzorek – 
wiceprzewodniczący, Stanisław 

Starostka – członek.
•	 Komisja Rozwoju Gminy, Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i  Ochrony Śro-
dowiska w  składzie: Józef Mazur 
– przewodniczący, Michał Łabędź 
– wiceprzewodniczący, Jacek Cie-
piela – członek, Tadeusz Kapust-
ka – członek, Grzegorz Sierżęga 
– członek i Rafał Sysło – członek. 

Obecna kadencja będzie trwała do 
2023 roku. W  wyborach Wójt Gminy 
uzyskał 5 110 głosów, co stanowi 93,4 
% ważnie oddanych głosów.

Szanowni Państwo, 
Serdecznie dziękuję za udział w wy-

borach i  obdarzenie mnie tak dużym 

zaufaniem. Po raz kolejny postanowili-
ście Państwo powierzyć mi tę zaszczyt-
ną funkcję Wójta Gminy Skrzyszów. 
Wynik 93,4 % poparcia to ogromny 
sukces nas wszystkich. Nie sposób 
wymienić ludzi, którzy tak ciężko pra-
cowali i pracują dla wspólnego dobra.

Mamy mnóstwo planów i  projek-
tów, które gwarantują dalszy rozwój 
Gminy Skrzyszów. Jesteśmy otwarci na 
daleko idącą współpracę ze wszystki-
mi, którym na sercu leży dobro naszej 
gminy i jej mieszkańców.

Każdy dzień pracy zarówno w po-
przednich kadencjach jak i  obecnej 
jest dla mnie wielką przyjemnością 
i  rodzi satysfakcję tworzenia jeszcze 
piękniejszej, jeszcze bezpieczniejszej 
i jeszcze bardziej przyjaznej mieszkań-
com gminy.

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior   

Rada Gminy Skrzyszów
VIII Kadencja 2018-2023

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

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

Ciepiela Jacek – Radny ze Skrzyszowa. 
Okręg Nr 3 Skrzyszów: Nr 321 – Nr 390, 
Nr 560 – końca

Kapustka Tadeusz Paweł – Radny 
z  Szynwałdu. Okręg Nr 15 Szynwałd: 
Nr 252 – Nr 295, Nr  305 – Nr 413A,  
Nr 415 – Nr 432A, Nr 451 – Nr 462,  
Nr 562 – Nr 563B, Nr 565B

Kiwior Piotr – Radny ze Skrzyszowa. 
Okręg Nr 2 Skrzyszów: Nr 81 – Nr 255

Łabędź Michał – Radny z  Łękawicy. 
Okręg Nr 8 Łękawica: Nr 115 – Nr 211A, 
Nr 354 – Nr 400
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Magdziarczyk Krzysztof Piotr – Rad-
ny z Szynwałdu. Okręg Nr 14 Szynwałd: 
Nr 133 – Nr 251A,  Nr  296 – Nr 304,   
Nr 414 – Nr 414A,  Nr 441 – Nr 441A,  
Nr 486 – Nr 561, Nr 564 – końca nu-
mery parzyste

Mazur Józef Zbigniew – Radny z Szyn-
wałdu. Okręg Nr 13 Szynwałd: Nr 1 –  
Nr 132, Nr 433 – Nr 440, Nr 442 –  
Nr 450, Nr 463 – Nr 485, Nr 565

Mondel Halina – Radna ze Skrzyszo-
wa. Okręg Nr 4 Skrzyszów: Nr 391 –  
Nr 559

Sierżęga Grzegorz – Radny z Ładnej. 
Okręg Nr 6 Ładna: Nr 86 – do końca

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

Starostka Stanisław Ludwik – Rad-
ny z  Łękawicy. Okręg Nr 7 Łękawica:  
Nr 1 – Nr 114, Nr 401 – do końca

Tryba Marcin Stanisław – Radny z Po-
górskiej Woli. Okręg Nr 10 Pogórska 
Wola: Nr 1 – Nr 107

Sysło Rafał Łukasz – Radny ze Skrzy-
szowa. Okręg Nr 1 Skrzyszów: Nr 1 –  
Nr 80, Nr 256 – Nr 320C

Wzorek Andrzej Eugeniusz – Radny 
z Pogórskiej Woli. Okręg Nr 11 Pogór-
ska Wola: Nr 108 – Nr 266, Nr 411 – do 
końca
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INWESTYCJE

Budowa sieci sanitarnej 
w  przysiółku Wielkie Pole 
w  Pogórskiej Woli została 
przypieczętowana 29-go li-
stopada br. Gmina podpisała 
umowę z  wykonawcą firmą 
Mat-Mat na kwotę 11,3 mln zł, 
która dotyczy budowy sieci 
sanitarnej z  przyłączami do 
przepompowni oraz dróg do-
jazdowych na przysiółku Wiel-
kie Pole w kierunku Skrzyszo-
wa. Dzięki licznym staraniom 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej dofinansuje tą inwestycję 
kwotą 5,8 mln zł ze środków 
programu operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 

2014-2020, działanie 2.3 gospodarka 
wodno-ściekowa w  aglomeracjach. 
Zakończenie prac  zaplanowano na 
30.09.2020 r. Dzięki tej inwestycji po-

wstanie ponad 23,5 km długości 
sieci kanalizacyjnej,  188 szt. przy-
łączy kanalizacyjnych, 6 tłoczni 
ścieków i  736 szt. studzienek. 
Podłączonych do sieci zostanie 
ponad 1 tys. mieszkańców. Jest 
to największa w  historii gminy 
inwestycja wymagająca wiel-
kiego wysiłku organizacyjnego 
i  ekonomicznego. Do tej pory 
na inwestycje związane z  siecią 
wodociągowo-kanalizacyjną 
gmina wydała już prawie 20 mln 
zł, ale ponad połowa z tej kwoty 
pozyskana została ze środków 
zewnętrznych.

Jedocześnie stale, systema-
tycznie wykonywane są mniej-
sze, bieżące prace i  remonty na 
terenie całej gminy. Obecnie 
realizowane są:
•	 prace przy DK 94 w miejsco-
wości Ładna – budowa chodnika,
•	 asfaltowanie dróg na terenie 
całej gminy,
•	 dodatkowe punkty oświetle-
niowe na terenie całej gminy,
•	 lampy hybrydowe w miejsco-
wościach Skrzyszów, Szynwałd, 
Pogórska Wola.

Podpisana umowa 
na milionową inwestycję
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Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzy-
szowie kończy realizację kilkumie-
sięcznego projektu pod nazwą OSP 
silna organizacja obywatelska. Dzięki 
środkom jakie udało się pozyskać, 
druhowie mogli wziąć udział w cyklu 
zajęć z  kwalifikowanej pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz podejść 
do państwowego egzaminu, który na-
dał  im tytuł ratownika medycznego.  
Celem edukacyjnym programu kursu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy było 
zapoznanie uczestników zajęć z  fa-
chowymi zasadami udzielania pierw-
szej pomocy, wykształcenie poczucia 
odpowiedzialności za siebie i  innych, 
uwrażliwienie na krzywdę drugiego 
człowieka, a  przede wszystkim za-
szczepienie idei niesienia bezintere-
sownej pomocy.

Uczestnicy projektu również wzięli 
udział w  zajęciach z  psychologiem. 
Podczas spotkania zostały poruszone 
takie zagadnienia jak : style i strategie 
radzenia sobie ze stresem, syndromy 
stresu pourazowego - jak je rozpo-
znać – diagnoza i   terapia.  W  cyklu 
szkoleniowym nie zabrakło też zajęcia 
z obsługi pilarek mechanicznych, któ-

W Szkole Podstawowej im. 
H. Marusarzówny w Pogórskiej 
Woli oraz Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzy-
szowie zostały przeprowadzo-
ne próbne ewakuacje budyn-
ków. W  szkołach rozległy się 
dzwonki oznajmiające pożar. 
Dyrekcja, grono nauczycielskie 
wraz z całym personelem szkół 
sprawnie poprowadzili ewaku-
acje uczniów. Nad całością akcji 
czuwali druhowie z  jednostek 
OSP z  terenu gminy. Dodat-
kowo wspierali ich koledzy 
z jednostki z Tuchowa, którzy 
na próbną akcję przyjechali 
z  mechaniczną drabiną. Wła-
śnie tego typu próbne dzia-
łania najlepiej przygotowują 

re również zakończyły się egzaminem. 
Częścią projektu był też kurs sternika 
motorowodnego oraz kurs kierowania 
ruchem. 

Druhowie ćwicząc swoje  umie-
jętności z  ratownictwa wodnego 
doskonalili obsługiwanie się rzutką 
ratowniczą w kierunku osoby tonącej 
z brzegu oraz z łodzi poruszającej się 
po wodzie. Najważniejszym  praktycz-
nym ćwiczeniem było podejmowanie 
osoby tonącej na łódź i odpowiednie 
podpłynięcie do niej. 

Dzięki  podjętym działaniom, 
mieszkańcy gminy mogli obserwować 
jak druhowie z jednostek szkolą się by 
w  przyszłości zapobiegać nieszczę-
śliwym wypadkom. Ponadto każdy 
z  „gapiów” mógł po odpowiednim 
zabezpieczeniu w  kamizelkę ratun-
kową i  asekuracji jednego ze stra-
żaków podejść do brzegu i  wykonać 
ćwiczenia, które mogą w  przyszłości 
uratować czyjeś życie. Wartością nad-
rzędną tych zajęć było uświadomienie 
społeczeństwu, w  tym strażakom 
ochotnikom, iż tonący może stwarzać 
bezpośrednie zagrożenie dla osoby 
ratującej i  wciągnąć go pod wodę. 

Na zakończenie projektu strażacy 
ochotnicy odwiedzili najmłodszych 
mieszkańców gminy. Najmłodsi uczyli 
się między innymi jak reagować oraz 
w jaki sposób powiadomić o zagroże-
niu inne osoby. Cieszy nas ogromne 
zainteresowanie maluchów, ogrom 
pytań i  chęć udziału w  pokazach 
Miejmy nadzieję, że wizyta strażaków 
zainspiruje uczniów do pójścia w nasze 
ślady i w niedalekiej przyszłości zasilą 
szeregi gminnych jednostek.

Przypomnijmy, iż projekt OSP 
silna organizacja obywatelska zo-
stał  dofinansowany w  wysokości 
53 540 zł ze środków Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskie-
go w ramach Rządowego Programu 
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt finansowany ze środków Na-
rodowego Instytutu Wolności- Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Rządowego Programu – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich

OSP Skrzyszów
silna organizacja obywatelska

Próbne ewakuacje szkół 

fot. Szkoła w Pogórskiej Woli
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Dzięki wsparciu z  budżetu gminy 
w bieżącym roku Stowarzyszenie Koło 
Pszczelarzy Skrzyszów przeprowadziło 
działania promocyjne i  informacyjne. 
Zadanie zostało zrealizowane między 
1 marca 2018r a 30 października 2018r 
i w tym czasie przeszkolono pszczelarzy 
z Apiterapii i ekologicznych metod pro-
wadzenia pasieki. Pszczelarze przepro-
wadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą 
w szkołach, przedszkolach, a także na 
festynach i innych imprezach gminnych. 

Przeprowadzono również spotkania 
informacyjne dla rolników a  także 
wyemitowano spot reklamowy w RDN 
Małopolska, który promował pszcze-
larstwo. W ramach projektu zakupiono 
naczynia gliniane do promocji Miodu 
Nawłociowego z  Gminy Skrzyszów 
a dzieci mogły wziąć udział w zajęciach 
z  budowy budek do zimowania dla 
owadów zapylających i pszczołowatych  
oraz w zajęciach ceramicznych, w trak-
cie których malowały na glinianych 

płytkach specjalnymi farbami. Wsparcie 
z  budżetu gminy pozwoliło wykonać 
ulotki, informatory i gadżety reklamo-
we, które pomogły w promowaniu koła, 
naszej gminy i  ekologicznych działań 
oraz apiterapii. 

Zadanie realizowane z  budżetu 
Gminy Skrzyszów „Ekologia i  ochro-
na zagrożonych zwierząt – Działania 
promocyjne i  informacyjne na te-
mat pszczelarstwa, Koła Pszczelarzy 
Skrzyszów oraz Gminy Skrzyszów.”

Koło Pszczelarzy Skrzyszów się promuje

wszystkich na wypadek zagrożenia. 
Strażacy mają okazję nadzorować prze-
bieg, przećwiczyć procedury, wykorzy-
stać sprzęt, a uczniowie i pracownicy 
szkół już teraz wiedzą jak zachować 
się w sytuacji podwyższonego ryzyka, 
stresu i jednocześnie sprawnie pokie-
rować uczniów i ewakuować ze szkoły. 
Przećwiczono również ewakuację przy 
pomocy drabiny, odnalezienie zaginio-
nego ucznia w  budynku i  udzielenie 
pierwszej pomocy.

HARMOOGRAM SPOTKAŃ NOWOROCZNYCH
Serdecznie zapraszamy na spotkania opłatkowe seniorów naszej gminy, 
które odbędą się na terenach szkół danych miejscowości w  terminach:

Ładna – 30 grudnia 2018 r.
Skrzyszów – 6 stycznia 2019 r.

Pogórska Wola – 13 stycznia 2019 r.
Łękawica – 20 stycznia 2019 r.
Szynwałd – 27 stycznia 2019 r.

 Osoby zainteresowane dowozem na miejsce spotkania proszone są o kontakt telefoniczny 
pod numerem 14 688 70 00. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia:

Ładna – 27 grudnia 2018 r.
Skrzyszów – 2 stycznia 2018 r.

Pogórska Wola – 9 stycznia 2018 r.
Łękawica – 16 stycznia 2018 r.
Szynwałd – 23 stycznia 2018 r.

fot. Szkoła w Pogórskiej Woli
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Na terenie naszej gminy prężnie 
działają Koła Pszczelarzy zrzeszające 
miłośników pszczół i miodu. Wiele osób 
nie tylko działa w  stowarzyszeniach, 
ale prowadzi aktywną działalność 
produkcyjną wyrobów pszczelich. 
Właścicielem jednej z  największych 
pasiek w Skrzyszowie jest pan Leszek 
Bodzioch, który od niedawna pełni 
funkcję vice prezydenta Polskiego 
Związku Pszczelarskiego.

- Jak się Pan czuje jako vice pre-
zydent?

Odkąd Polski Związek Pszcze-
larski przystąpił do APISLAWII (Mię-
dzynarodowy Związek Pszczelarzy) 
stanowisko prezesa przemianowano 
na prezydenta, ale obowiązki są takie 
same od lat – praca na rzecz ochrony 
i rozwoju pszczelarstwa oraz produk-
tów pszczelich. Stanowisko to wiąże 
się  z  ogromem pracy społecznej, do 
której niełatwo dzisiaj zachęcić mło-
dych ludzi. Jednocześnie jestem już 
II kadencję prezesem Pogórskiego 
Związku Pszczelarzy w Tarnowie. Jest to 
związek obejmujący swoim działaniem  
dawne  województwo tarnowskie – od 

Lipnicy po Szczucin. Zrzesza ok 1 tys 
pszczelarzy i 22 tys. rodzin pszczelich.

- Jakie są Pana związki z  naszą 
gminą?

Przez lata byłem policjantem na 
posterunku w  Skrzyszowie, byłem 
jednym z  założycieli koła pszczelarzy 
w Szynwałdzie, a obecnie  mam tutaj 
jedną z największych pasiek składającej 
się z ponad 100 rodzin pszczelich.

- Obecnie miód ma swój reko-
nesans, coraz więcej ludzi korzysta 
z  tego daru natury na co dzień, co 
można kupić u Pana?

Przede wszystkim trzeba uważać, 
aby kupować miody naturalne, a  nie 
tanie „podróbki”. Polecam miód rze-
pakowy, akacjowy, nektarowo-spa-
dziowy, mniszkowy, lipowy a  także 
nasz skrzyszowski nawłociowy. Każdy 
z  nich ma walory smakowe i  właści-
wości zdrowotne. Ciekawym a  mniej 
znanym produktem  jest np. pierzga 
pszczela czyli przefermentowane 
mleczko pszczele, które polecane jest 
jako hormon wzrostu.

-   Czy można Pana gospodarstwo 
odwiedzić?

Zapraszam szczególnie wiosną 
i  latem, kiedy to można skorzystać 
z ulterapii. Posiadamy pomieszczenie 
inhalacyjne – komorę z  rodzina-
mi pszczelimi, które są oczywiście 
osiatkowane i  wytwarzają specjalny 
mikroklimat. Systematyczne oddy-
chanie powietrzem wydzielanym 
z  ula pomaga na infekcje górnych 
i  dolnych dróg oddechowych, chro-
niczny katar, grzybicę jamy ustnej  
i alergie. Właściwości powietrza z ula 
były znane od dawna, ale dopiero od 
niedawna zaczęto stosować  inhalacje. 
Zapraszam również szkoły, ponieważ 
dzieci chętnie zdobywają wiedzę 
będąc w  bezpośrednim kontakcie 
z naturą. Chociaż stolicą pszczelarstwa 
jest Kamianna, u  nas również dzieci 
mogą dowiedzieć się wielu ciekawych 
informacji o  pszczelarstwie, życiu 
pszczół i  właściwościach produktów 
pszczelich.

- Dziękuję za rozmowę, do swo-
jego gospodarstwa zapraszał Leszek 
Bodzioch – Gospodarstwo Pasieczne 
BONIKA tel. 509 212 372,  lbodzioch@
interia.pl 

Mamy wiceprezydenta 
Polskiego Związku Pszczelarzy

STOWARZYSZENIA

źródło: Leszek Bodzioch
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JUBILEUSZE

W  kończącym się 2018 roku swój 
jubileusz 10 letniej działalności ob-
chodzi Placówka Wsparcia Dziennego, 
która powstała z  myślą o  dzieciach 
z   naszej gminy. Placówka posiada 
swoje oddziały w  Domach Kate-
chetycznych w Skrzyszowie 
i  Pogórskiej Woli, a  zajęcia 
odbywają się od ponie-
działku do piątku w  go-
dzinach popołudniowych 
i  są całkowicie bezpłatne. 
Potrzeby wychowanków są 
bardzo różne, dlatego też 
prowadzone są różnorakie 
zajęcia; od wychowawczych, 
opiekuńczych, profilaktycz-
nych i edukacyjnych, po te 
rozwijające zainteresowania 
jak np. kulinarne, plastycz-
ne, muzyczne, sportowe, 
czytelnicze czy filmowe, 
które są świetną alterna-
tywą spędzania wolnego 
czasu. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się zabawy 
karnawałowe zorganizo-
wane z  myślą o  dzieciach 
przedszkolnych i  wcze-
snoszkolnych z terenu całej 
gminy, na których oprócz 
zabawy tanecznej i  kon-
kursów z  nagrodami prze-
widziany jest poczęstunek. 
Podopieczni Placówki brali 
udział w projektach eduka-
cyjnych takich jak „Iskierka 
radości”, które prowadzone 
były przez przedstawicieli III 
liceum w Tarnowie czy „Fe-
rie z Afrykańską Przygodą”, 
które na celu miały przybli-
żenie kultury afrykańskiej 
i  nauki gry na bębnach, 
a  prowadzone były przez 
grupę artystów „Niezły 
cyrk”. Zainteresowania wy-
chowanków rozwijały także 
warsztaty organizowane 
przez GCKiB w Skrzyszowie, 
Ładnej i Pogórskiej Woli pod 
tytułem „Pokój zagadek”, 
„Dziecięce laboratorium” 

czy „Mały Skrzyszów. Tropię to…”, które 
poszerzały ich horyzonty myślowe. 
Niewątpliwie sporą atrakcją dla dzieci 
są coroczne kilkudniowe wyjazdy wa-
kacyjne bądź zimowe, dzięki którym 
zwiedziły już Bocheniec, Ciężkowice, 

Zawoję, Rabkę, Nowy Sącz oraz Koł-
kówkę, Jasło i Tuchów. Pobyt w tych 
miejscowościach wiązał się zawsze 
z  aktywnym spędzaniem czasu na 
świeżym powietrzu i  różnorakimi 
zabawami, w które angażowane były 

wszystkie dzieci. Ponad-
to wychowankowie mają 
okazję organizowania dla 
swoich najbliższych oko-
licznościowych przedsta-
wień, uroczystości a  także 
przeróżnych konkursów, 
zabaw andrzejkowych, 
wizyt Świętego Mikołaja, 
wyjazdów do kina, na lo-
dowisko, rajdy, wycieczki 
rowerowe czy kursy tańca. 
Placówka angażowała się 
także w  życie parafii po-
przez aktywny udział wy-
chowanków w prowadzeniu 
rozważań różańcowych, 
Drogi Krzyżowej czy kier-
maszu przedświątecznego 
z  własnoręcznie przygo-
towanymi i  wykonanymi 
ozdobami o tematyce ściśle 
związanej ze świętami wiel-
kanocnymi. Bardzo cenna 
dla kadry jest pomoc wo-
lontariuszy i  liderów mło-
dzieżowych, którzy byli 
wychowankami placówek, 
a teraz angażują się w po-
moc młodszym kolegom. 
Sukcesywnie zwiększono 
funkcjonalność Placówek 
poprzez wyposażenie ich 
w  nowe sprzęty, drobne 
prace remontowe, założe-
nie internetu czy zakup ma-
teriałów do zajęć z dziećmi. 
Wychowankowie poprzez 
zajęcia mają możliwość 
uczenia się gospodarno-
ści, odpowiedzialności za 
wspólne dobra czy rozwoju 
relacji społecznych po-
przez szacunek, zrozumie-
nie i  akceptację drugiego 
człowieka, co niewątpliwie 
zaowocuje na przyszłość.

Jubileusz dziesięciolecia działalności 
Placówki Wsparcia Dziennego

fot. Placówka Wsparcia Dziennego
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„ProgramujeMY tarnowski” to ko-
lejny projekt realizowany przez Gminę 
Skrzyszów ze wsparciem finansowym 
z  UE. Jego celem jest umożliwienie 
uczniom klas I  - III szkół podstawo-
wych zdobycia nowych umiejętności 
w obszarze nauki programowania oraz 
podniesienie kompetencji cyfrowych 
osób dorosłych, w tym zwłaszcza na-
uczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

W projekcie, realizowanym w latach 
2018 – 2019 weźmie udział około 200 
nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów 
z 59 publicznych szkół podstawowych 
z  gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich 
woj. małopolskiego w  tym wszystkie 
6 szkół podstawowych z terenu Gminy 
Skrzyszów, prawie 300 uczniów i  25 
nauczycieli.

W  trakcie cyklu 14 dwugodzin-
nych zajęć edukacyjnych uczniowie, 
wykorzystując komputery i  specjali-
styczne oprogramowanie będą m.in. 
programować i  ożywiać zbudowane 
własnoręcznie z klocków LEGO rożne-
go rodzaju roboty.

Zajęcia z  uczniami przeprowadzą 

Gmina Skrzyszów otrzymała grant 
w wysokości 127 019 zł na podnoszenie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców, 
dzięki któremu przeszkolonych zo-
stanie 228 osób. W związku z powyż-
szym Wójt Gminy Skrzyszów zaprasza 
wszystkich chętnych w wieku 25-74 lat

do udziału w bezpłatnym projekcie 
pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców Gminy Skrzyszów”, który 
jest realizowany w  ramach konkursu 
grantowego FRDL Małopolskiego 
Instytutu Samorządu Terytorialnego 
i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni 
– Rozwój kompetencji cyfrowych miesz-
kańców województwa małopolskiego 
i świętokrzyskiego” współfinansowane-
go w ramach Programu Operacyjnego 

nauczyciele nauczania wczesnoszkol-
nego, którzy z  początkiem nowego 
roku szkolnego w  ramach I  etapu 
projektu, odbyli z trenerami cykl spe-
cjalistycznych szkoleń. Obejmował on 
warsztaty z zakresu podnoszenia kom-
petencji cyfrowych oraz zagadnienia 
z  podstaw programowania. Ponadto 
nauczyciele zostali wyposażeni w go-
towe scenariusze zajęć na potrzeby 
prowadzenia zajęć z uczniami, a także 
poznali zasady programowania z wy-
korzystaniem języka Scrach.

Po zakończeniu 
zajęć w  szkołach 
uczniowie wezmą 
udział w  „Zlocie 
młodych progra-
mistów", w ramach 
którego poznają za-
sady programowa-
nia nowoczesnych 
mobilnych robotów 
edukacyjnych - dro-
nów, robotów Dash 
i  Dot, Ozobotów 
oraz Edisonów.

Polska Cyfrowa na 
lata 2014 - 2020, Oś 
priorytetowa nr III: 
Cyfrowe kompeten-
cje społeczeństwa 
Działanie 3.1: „Dzia-
łania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”. 
Zajęcia prowadzi 
wykwalifikowana 
kadra instruktorów, 
odbywają się one 
w małych -  12 oso-
bowych grupach.

W   r a m a c h 
p r o j e k t u  k a ż -
dy z  uczestników 
otrzymuje  niezbęd-
ne materiały dydak-
tyczne oraz certy-
fikat ukończenia 
szkolenia. Tematyka 
szkoleń obejmuje 
zagadnienia: 

Projekt „ProgramujeMY tarnowski" 
będzie realizowany na obszarze NUTS-
3 podregion tarnowski i  uczestniczy 
w  nim 13 gmin: Dąbrowa Tarnowska, 
Szczurowa, Żabno, Olesno, Skrzyszów, 
Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Dęb-
no, Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, 
Ciężkowice, Zakliczyn. Projekt realizo-
wany z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa 
III: Cyfrowe kompetencje społeczeń-
stwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Skrzyszów 
rozpoczynają naukę programowania

Podnosimy 
kompetencje 
cyfrowe

fot. E. Wójtowicz
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•	 „Rodzic w Internecie”,
•	 „Mój biznes w sieci”,
•	 „Moje finanse i transakcje w sieci”,
•	 „Działam w  sieciach społeczno-

ściowych”,
•	 „Tworzę własną stronę internetową 

(blog)”,
•	 „Rolnik w sieci”,
•	 „Kultura w sieci”. 

W grudniu br. odbyły się pierwsze 
spotkania szkoleniowe. Już dziś zachę-

camy pozostałych mieszkańców gmi-
ny, którzy są zainteresowani udziałem 
w  projekcie, a  nie zgłosili się jeszcze, 
prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
Skrzyszów, pok. nr 17 lub 18.

Od września 2018 r. dzieci z naszych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
mogą oddychać czystym powietrzem. 
Stało się to dzięki oczyszczaczom, 
które zostały przekazane w  formie 
darowizny przez Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach realizacji 
projektu zintegrowanego LIFE pn. 
„Wdrożenie Programu ochrony powie-
trza dla województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze” 
współfinansowanego ze środków Pro-
gramu LIFE Unii Europejskiej.

Oczyszczacze są dostosowane do 
potrzeb 60-metrowej sali przedszkol-
nej i oczyszczają 388 m3 powietrza na 
godzinę. W  ciągu każdej godziny są 
w stanie dwukrotnie przefiltrować całe 
powietrze w  danym pomieszczeniu. 
Oczyszczacze zostały wyposażone 
w  wysokiej klasy filtry HEPA, które 
wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe 

W  Szkole Podstawowej nr 1 
w  Skrzyszowie i  Pogórskiej Woli 
odbyły się warsztaty zorganizowane 
przez GAZ SYSTEM, które prowadzili 
wykwalifikowani pracownicy Cen-
trum Edukacji smartLAB.  Prelekcja 
obejmowała przekaz nt. działalności 
firmy, wiedzy teoretycznej z  zakre-

substancje, ale także kurz, aler-
geny i bakterie. 

W związku z otrzymaniem oczysz-
czaczy w  październiku 2018 r. we 
wszystkich przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w  szkołach podsta-
wowych odbyły się akcje edukacyjne 
dotyczące zanieczyszczania i  ochro-
ny powietrza. 
Najmłodsi wraz 
z  wychowaw-
cami żywo za-
angażowali się 
w  promowanie 
p o s t a w  p r o -
ekologicznych 
i  przygotowali 
specjalne pro-
g r a m y  a r t y -
styczne o  tej 
właśnie tema-
tyce. Dzieci bra-

su chemii oraz praktyczne zajęcia 
przeprowadzane w  mobilnym labo-
ratorium. Największą popularnością 
cieszyły się doświadczenia przy 
użyciu ciekłego azotu. Uczniowie 
mieli doskonałą okazję do nabycia 
umiejętności obsługi sprzętu labo-
ratoryjnego, wchłonięcia dodatko-

ły również udział w  różnego rodzaju 
konkurach i  zabawach ukierunkowu-
jących ich na zachowania ekologiczne. 
Na zakończenie akcji dzieci zostały 
nagrodzone dyplomami i upominkami 
ufundowanymi przez naszą Gminę.

wej wiedzy oraz sporządzali raport, 
w  którym przedstawiali obserwacje 
i  wnioski. Zorganizowano konkurs 
wiedzy w postaci testu, gdzie wyło-
niono zwycięzców i wręczono nagro-
dy. Placówki otrzymały urządzenia 
do wytwarzania próżni, zasilacze 
elektryczne i zestawy do elektrolizy.

Oczyszczacze powietrza

Warsztaty z Gaz Systemem

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skrzyszowie
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Koniec listopada to tradycyjne 
„Andrzejki”, które każdego roku od-
bywają się w  Szkole Podstawowej 
w  Ładnej w  formie integracyjnego 
balu dla osób niepełnosprawnych 
z  terenu naszej gminy oraz zapro-
szonych podopiecznych z  DPS dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, pod-

Szkoła Podstawowa im. Heleny Ma-
rusarzówny w Pogórskiej Woli otrzy-
mała „Certyfikat Szkoły Promującej 
Bezpieczeństwo”, który został wręczo-
ny delegacji szkolnej w Muzeum Lotnic-
twa Polskiego w Krakowie. Dokument 
ten  ma charakter honorowy i potwier-
dza realizację projektu Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa, który zakładał 
wykonanie działań zwiększających 

W dniu 27.11.2018r.odbyły się Finał 
Wojewódzki Igrzysk Dzieci w halowej 
piłce nożnej dziewcząt. Zawody zostały 
rozegrane na hali sportowej Nowym 
Sączu. W turnieju wzięło udział 6 naj-
lepszych zespołów z  województwa 
Małopolskiego. Rejon tarnowski re-
prezentowały dziewczyny SP Łękawica. 
Zawody zostały rozegrane systemem 
„każdy z  każdym”. Do upragnionego 
mistrzostwa brakło jednej bramki. 
W decydującym meczu o I miejsce padł 
remis 1:1 z drużyną z rejonu Oświęcim-

opiecznych Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z  Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną – koło w  Tarnowie 
oraz podopiecznych Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Piast” im.  
W. Witosa w Woli Rzędzińskiej. Głów-
nymi organizatorami są Szkoła Podsta-
wowa im. K. Makuszyńskiego w Ładnej 
oraz radny i  sołtys Ładnej Stanisław 
Barnaś. Zebrani ochoczo i  z  niewy-

poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki. 
Szkołę w realizacji projektu wspierał Naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnowie - kom. Robert Kozak, który podzielił 
się swoją wiedzą i doświadczeniem co było nie-
wątpliwie bardzo pomocne. Warto wspomnieć, 
iż certyfikat jest formą docenienia placówki, 
która wzorowo dba o  bezpieczeństwo osób 
i mienia przebywających na terenie szkoły jak 
i  w jej najbliższym otoczeniu.

skiego. Ostatecznie 
ten zespół wyprze-
dził SP Łękawica 
o  jedną bramkę 
więcej strzeloną. 
W całych rozgryw-
kach w halowej pił-
ce nożnej drużyna 
dziewczyn SP Łę-
kawica rozegrała 
łącznie 15 spotkań 
z czego 14 wygrały 
i 1 zremisowały. Dziewczyny strzeliły łącznie 58 bramek tracąc zaledwie 4.

obrażalną energią tańczyli, śpiewali, 
bawili się i uczestniczyli w konkursach. 
Dobry humor nie opuszczał ich aż do 
końca, a w przerwie pomiędzy zabawą, 
korzystali z  pysznego poczęstunku.  
Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu balu. 
Przedsięwzięcie to jest niezwykle waż-
ne dla uczestników chętnie powracają-
cych do gościnnych progów w Ładnej.

Integracyjny bal Andrzejkowy

Bezpieczna szkoła

Wicemistrzostwo województwa 
piłkarek z Łękawicy

fot. FB MOSiR Nowy Sącz

fot. Szkoła Podstawowa 
w Pogórskiej Woli
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Armii Krajowej w  Szynwałdzie w  ra-
mach zorganizowanej przez Samorząd 
Uczniowski akcji „TYM, CO SWYCH 
IMION NIE ZNAJĄ NA GROBIE… - PA-
MIĘTAMY O OPUSZCZONYCH MOGI-
ŁACH” odwiedzili cmentarz parafialny, 
aby na opuszczonych grobach złożyć 
kwiaty i zapalić znicze. Inicjatywa po-
zwoliła zgromadzić blisko 60 wiązanek, 
które w  przeddzień Dnia Wszystkich 
Świętych ozdobiły zapomniane mo-
giły oraz groby osób zasłużonych dla 
Szynwałdu. Młodzież odwiedziła także 
Pomnik w Paprociach. 

Przedszkole Publiczne w Skrzyszo-
wie jest jednym z 250 przedszkoli z całej 
Polski należących do Sieci Przedszkoli 
Promujących Zdrowie. Wspierając 
zdrowy styl i odpowiednie odżywanie, 
organizuje wydarzenia i promuje wie-
dzę wśród podopiecznych i  ich rodzin 
poprzez organizację spotkań z diete-
tykiem i szefową kuchni przedszkolnej. 
Naucza tworzyć piramidy żywienia oraz 
kanapki i chipsy z warzyw czy owoców. 
Ważnymi elementami promocji zdro-

Tegoroczne jesienne rozgrywki 
Ligi Orlików wystartowały 14 września 
i przystąpiło do nich 10 zespołów. Była 
to już XII edycja tych rozgrywek, która 
swój finał miała 17 listopada. Na orlikach 
w Pogórskiej Woli i Skrzyszowie roze-
grano 27 meczy w 9 kolejkach podczas, 
których padło 709 bramek. Każda 
drużyna miała okazję poczuć smak 
zwycięstwa a ostatecznie wy-
grała niepokonana drużyna 
Nieletnich. Miejsce II dla Nu-
evo Palace a III zdobyli Szybcy 
i Wściekli. Wśród drużyn za-
gościły również: Dream Team, 
Drużyna „A”, Napaleni Rybacy, 
OSP Łękawica, Wola Lubecka 
oraz drużyny, które po raz 
pierwszy brały udział DA Tra-
twa oraz IS Killers FC.  Królem 

„Tym, co swych imion nie znają na grobie…”

Zdrowy styl życia od przedszkolaka

XII edycja amatorskiej ligi orlikowej
strzelców został Marcin Marta (Nielet-
ni) strzelając 53 bramki i wyprzedzając 
o jedną bramkę Arkadiusza Bartoszka 
(IS Killers FC). Najlepszym bramkarzem 
turnieju został wybrany Grzegorz Jop 
(Nieletni). Nad przebiegiem każdego 
meczu czuwali sędziowie Paweł Klimek 
oraz Sebastian Starostka. Po rozegraniu 
wszystkich meczy zakończenie odbyło 

się tradycyjnie na Rybakówce.  Wszyst-
kie drużyny i zawodnicy zostali uhono-
rowani dyplomami, pucharami, wyróż-
nieniami oraz medalami. Organizatorzy 
dziękują wszystkim za udział i pomoc 
w  realizacji tych zawodów. Kolejna 
XIII edycja odbędzie się wiosną 2019r.  
a  informacje dotyczące zapisów będą 
podane na stronie www.skrzyszow.pl

wia są organizo-
wane konkursy, 
pikniki, festyny 
rodzinne i  wy-
darzenia spor-
towe, na których 
podkreśla się jak 
ważne jest zdro-
we ciało i   jak 
duży wpływ ma 
na to odpowied-
nie żywienie.

fot. Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

fot. Przedszkole w Skrzyszowie

http://www.skrzyszow.pl
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Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej 
w ramach projektu „Manufaktura do-

brych pomysłów na spędzenie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży” przepro-

wadziło warsztaty 
rękodzieła arty-
stycznego takie 
jak : mozaika ce-
ramiczna, szycie 
czy scrapbooking. 
W  ramach tego 
projektu zorga-
nizowano także 
Dzień Pluszowe-
go Misia podczas  
którego najmłodsi 
mieszkańcy na-
szej gminy wzięli 
u d z i a ł w   ko n -
kursach, tańcach 
i  zabawach. Panie 
jak zawsze przy-
gotowały słodki 
poczęstunek oraz 
małe upominki 
dla swych gości. 
Uczestnicy i ich mi-
sie wyszli zmęczeni 
ale w  wyśmieni-

Grupa nieformalna „Fani 
gier” pod patronatem  Klubu 
Kobiet Kreatywnych „Gracja” 
wpadła na wspaniały pomysł 
wspólnego spędzania czasu 
w  niedzielne popołudnia na 
rozgrywkach planszówkami. 
Celem organizatorów akcji było 
zachęcenie mieszkańców gminy 
do wyjścia z domów i wspólnego 
spędzenia czasu na świetnej 
zabawie ze szczyptą rywalizacji 
w  tle. Każdy mógł wybrać coś 
dla siebie z bogatej oferty gier. 
Rozgrywki odbywały się we 
wszystkich miejscowościach 
naszej gminy w budynkach szkół 
i  sądząc po liczbie uczestników 
zamysł organizatorów został 
w pełni osiągnięty, a mimo za-
kończenia akcji jest spore zain-

tych humorach. Natomiast grupa niefor-
malna pod patronatem Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ładnej zakończyła w listo-
padzie projekt pod tytułem „Wiejskie 
SPA-zrób to sam”, który dofinan-
sowany został ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Wo-
jewództwa Małopolskiego. W  ramach 
projektu 30 kobiet z terenu naszej gminy 
poznało właściwości surowców natu-
ralnych stosowanych w kosmetyce jak i  
podstawy naturalnej pielęgnacji skóry. 
Poruszono temat kwestii nawilżania 
skóry, jej ochrony przed niekorzystnym 
wpływem czynników zewnętrznych oraz 
różnicy między produktami naturalnymi 
i  konwencjonalnym.  Następnie pod 
okiem instruktora Panie mogły samo-
dzielnie wykonać kosmetyki,  które będą 
na co dzień stosować. W  listopadzie 
również rozpoczęto realizację projektu 
„Słodki czas” dofinansowanego z Ma-
łopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w ramach II edycji konkursu 
grantowego dla Subregionu Tarnowskie-
go. W ramach projektu Koło Gospodyń 
Wiejskich w  Ładnej doposaży swoją 
siedzibę, a w nowym roku zorganizuje 
warsztaty kulinarne na które serdecznie 
zapraszają  mieszkańców naszej gminy.

teresowanie zorganizowaniem kolejnych 
etapów. Uczestnikom zapewniony został 
profesjonalny instruktaż jak i mieli oka-
zją zobaczyć animację rozgrywek co na 
pewno było bardzo pomocne i zachęcało 
do wzięcia udziału w grach. W projekcie 
udział brały zarówno dzieci, młodzież 
jak i dorośli, a każdemu zwycięzcy przy 
dźwiękach fanfar został wręczony dy-
plom. Była to wspaniała inicjatywa, którą 
z  pewnością warto by kontynuować 
w przyszłości chociażby po to by w erze 
gier komputerowych nie zapomnieć, że 
można wspólnie ze znajomymi i rodziną 
spędzić czas nieco produktywniej niż tyl-
ko samotnie przed ekranem komputera.

Grupa nieformalna „Fani gier” pod 
patronatem Klubu Kobiet Kreatywnych 
Gracja, zdobyła drugie miejsce w plebi-
scycie na najciekawszą inicjatywę FIO 
Małopolska Lokalnie Południe 2018.  
Organizatorzy akcji „Zagraj z nami plan-
szówkami” wykazali się pomysłowością 
i zdobyli sympatię uczestników, co prze-
łożyło się na liczbę oddanych głosów. 

Aktywne panie w Ładnej

„Zagraj z nami planszówkami”

fot. Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej

fot. Klub Kobiet Kreatywnych Gracja
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Stowarzyszenie Mój Szynwałd 
aktywie uczestniczy w życiu miesz-
kańców realizując kolejne ciekawe 
projekty. Nie bez przyczyny ich praca 
została zauważona i doceniona przez 
Fundację ORLEN-DAR SERCA.

W październiku i listopadzie odbyły 
się zajęcia z  robotyki, zorganizowane 
przez stowarzyszenie w ramach reali-
zacji projektu pn. „Mój pierwszy robot”, 
finansowanego przez Gminę Skrzyszów. 
Przez osiem tygodni, dzieci w wieku od 
10 do 14 lat poznawały zasady projek-
towania i programowania korzystając 
z  zestawów klocków LOFI. Warsztaty 
prowadził Łukasz Szczupak.

18 listopada w Bibliotece Publicznej 
w  Szynwałdzie stowarzyszenie zor-
ganizowało posumowanie projektu 
pn. „Utworzenie cyfrowego archiwum 
fotografii wykonanych przez Medarda 
Czarnika”, dofinansowanego ze środków 
Gminy Skrzyszów. Podstawowym celem 

Stowarzyszenie OLIMP we współ-
pracy z Gminą Skrzyszów i Gminnym 
Centrum Kultury i  Bibliotek 16-go 
września po raz drugi zorganizowało 
towarzyskie zawody konne w trzech ka-
tegoriach w skokach przez przeszkody 
oraz zawody zręcznościowe w powoże-
niu zaprzęgami o Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów. Zawody cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem zarów-
no zawodników (50 zawodników, 40 
koni) jak i zebranej publiczności. Wśród 
atrakcji towarzyszącym zawodom były 
przejażdżki wierzchem jak i  brycz-
ką. Dla najmłodszych przygotowano 
dmuchańce i animatora prowadzącego 

projektu było zachowanie odzyskanego 
z odnalezionych klisz fotograficznych 
dorobku fotografa – Medarda Czar-
nika, które udostępnił pan Wilhelm 
Zakrzewski. Prelekcję na temat biografii 
Medarda Czarnika wygłosił Piotr Zięba – 
osoba odpowiedzialna za zeskanowanie 
wszystkich fotografii, a informacje doty-
czące utworzonego archiwum przedsta-
wiła Anna Mądel – współtwórczyni cy-
frowego archiwum, która przygotowała 
stronę internetową. Po części oficjalnej 
wystąpiła kapela ludowa „Zalasowianie” 
z  repertuarem różnorodnych pieśni 
ludowych. Fotografie Medarda Czar-
nika można obejrzeć na stronie www.
medardczarnik.szynwald.pl

Stowarzyszenie otrzymało grant od 
Fundacji ORLEN – DAR SERCA. Projekt 
pn. „Piękny las” dba o  małych braci”, 
zgłoszony w konkursie „Moje miejsce na 
Ziemi” uzyskał dofinansowanie w kwocie 
5.000,00 zł. W  ramach tej inicjatywy 

zabawy i  konkursy. Drugim ważnym 
przedsięwzięciem był Hubertus, który 
odbył się 10 listopada a  polegał na 
tradycyjnej gonitwie za lisem. Na ko-
niec zawodów zorga-
nizowano integracyjne 
ognisko. Wydarzeniu 
towarzyszył dz ień 
otwarty stadniny, który 
został dofinansowany 
ze środków programu 
Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich i Wojewódz-
twa Małopolskiego. Im-
prezy te powoli wpisują 
się na stałe w kalendarz 

zostaną zakupione budki dla ptaków 
oraz domki dla jeży i owadów, które będą 
rozdawane mieszkańcom Szynwałdu. 
Realizacja projektu przewidziana jest 
do kwietnia 2019 r. W czasie uroczystej 
Gali I  edycji Programu Grantowego 
„Moje miejsce na Ziemi”, która odbyła 
się w Warszawie, prezes stowarzyszenia 
Bartłomiej Mącior odebrał pamiątko-
wy dyplom z rąk prezesa PKN ORLEN 
Daniela Obajtka i prezes zarządu Fun-
dacji ORLEN - DAR SERCA Katarzyny 
Różyckiej.

We wrześniu stowarzyszenie za-
warło umowę z Fundacją Miejsc i Ludzi 
Aktywnych na realizację inicjatywy lo-
kalnej w obszarze ekonomii społecznej 
pt. „Ekonomizacja działalności Stowa-
rzyszenia Mój Szynwałd poprzez wpro-
wadzenie odpłatnej oferty szkoleniowej”. 
W ramach dofinansowania, które wy-
nosi 9.990 zł, zostaną zorganizowane 
bezpłatne warsztaty rękodzielnicze dla 
dzieci i dorosłych. Pierwsze z nich odbyły 
się na początku grudnia i dotyczyły wy-
konywania ozdób bożonarodzeniowych.

naszej Gminy i już dziś Stowarzyszenie 
OLIMP zaprasza za rok na trzecie zawo-
dy konne oraz na zajęcia jazdy konnej 
i hipoterapii.

Stowarzyszenie 
Mój Szynwałd nagrodzone

Miłośnicy jazdy konnej w Skrzyszowie

fot. Stowarzyszenie Mój Szynwałd

fot. Stowarzyszenie Olimp
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W grudniu odbył się jubileuszowy 
koncert zespołu „Na przełaj” w Biblio-
tece w Szynwałdzie.

Zespół „Na przełaj” powstał w 1988 
roku. Założycielem i liderem grupy jest 
Marek Stańczyk. Trzon zespołu do 
obecnej chwili stanowią;

- Marek Stańczyk wokalista -  au-
tor tekstów i muzyki , Anna Stańczyk 
-  wokalistka , Krystyna Czekaj – Jani-
szewska -  wokalistka.

W okresie  30 letniej  działalności  
z   zespołem współpracowało  bardzo 

„Powróćmy jak za dawnych lat” to 
tytuł spektaklu wg pomysłu Elżbiety 
Płanety, który w  sposób szczególny 
przeniósł nas do lat dwudziestych 
ubiegłego wieku. Zaśpiewane zostały 
przeboje gwiazd okresu międzywojen-
nego takie jak: „Już taki jestem zimny 
drań”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”, 
„Ada to nie wypada”, „Sex appeal” czy 
„Powróćmy jak za dawnych lat”. Teksty 
pełne humoru i  ciętej riposty pióra 
Juliana Tuwima i Tadeusza Boya Żeleń-
skiego wprowadziły widzów w klimat 
tamtych lat. Spektakl pokazał twórczość 
i  dorobek kultury z  czasów, kiedy po 
latach niewoli odradzała się i rozwijała 
nauka i sztuka naszego kraju. Kto nie 
mógł wziąć udziału w spektaklu, będzie 
miał taką okazję 12-go stycznia 2019 r.  
w bibliotece w Szynwałdzie.

wielu muzyków i  wokalistów . Na 
chwilę obecną  oprócz wymienionych 
wokalistów zespół występuje w nastę-
pującym składzie :
•	 Piotr Zając  - gitary
•	 Damian Szydłowski – instrumenty 

klawiszowe
•	 Leon Kusek – gitara elektryczna
•	 Robert Pikul – gitara basowa
•	 Martyna Stańczyk – flet
•	 Katarzyna Niemiec – saksofon 
•	 Natalia Mącior i Mateusz Wyczesa-

ny –instrumenty perkusyjne.

Zespół w swoim dorobku posiada 
4 płyty CD „W cichą noc”, ”Przygarnij 
mnie”, „Mój Eden”  i „Wielkie szczęście” 
oraz 5 koncertów zarejestrowanych 
na DVD, które jednocześnie były 
koncertami  charytatywnymi. Jubi-
leuszowy koncert zgromadził wielu 
sympatyków zespołu oraz osób z nim 
współpracujących. „Historie muzyką 
pisane” pozostaną na długo w pamięci 
uczestników.  Jubilatom życzymy wielu 
sukcesów i   nowych artystycznych 
przygód.

30 lat zespołu „Na przełaj”

Przenosimy się do lat XX minionego wieku  

fot. FB Na przełaj
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W dniu 16 grudnia miał miejsce wer-
nisaż wystawy malarstwa Jerzego Mar-
tynowa pt. „Zobacz również”. Była to 
druga już wystawa w cyklu „Tarnowscy 
Artyści w Galerii Muzealnej – Wystawy 
w Szynwałdzie”. Cykl był organizowany 
w ramach współpracy między Muzeum 
Okręgowym w  Tarnowie i  Gminnym 
Centrum Kultury i  Bibliotek w  Skrzy-
szowie – filia w  Szynwałdzie. Jerzy 
Martynów  na swoim koncie posiada 
ogromny dorobek zarówno w dziedzinie 
malarstwa jak i  innych dziedzin sztuki, 
zorganizował ponad 50 wystaw indy-
widualnych, uczestniczył w ponad 200 
zbiorowych. Swoje prace pokazuje nie 
tylko w kraju, ale również za granicą, m. 
in. We Francji, Danii, Włoszech, Chinach, 
Kanadzie i Belgii. Jako architekt wnętrz 
jest autorem wielu zrealizowanych 
stylowych i  nowoczesnych projektów 
wnętrz znajdujących się w  Tarnowie, 
Krakowie, Zakopanem, Warszawie, 
Gdańsku i Poznaniu, oraz za granicą: we 
Frankfurcie, Paryżu, Chartres. W swoich 

"W tej bajce nie ma smoka"
Lou Carter 
To opowieść o tym, jak w bajce 

smok się zbuntował i nie chciał już 
porywać księżniczek. Postanowił zaist-
nieć w innej opowieści. Ale bohaterowie 
innych bajek nie chcieli naszego bun-
townika. Dopiero gdy Olbrzym z bajki 
o Jasiu i łodydze fasoli "skichnął" słońce 
nasz smok okazał się bardzo potrzebny 
- ktoś na nowo musi przecież rozpalić 
słońce nieprawdaż?

obrazach porusza różne tematy, wśród 
nich: portret, postać, krajobraz, archi-
tektura czy abstrakcja. Prace powstają 
w większości w plenerze, często wyko-
nuje szkice, fotografuje, zbiera materia-
ły, aby móc nawet w sezonie zimowym 
usiąść przy sztaludze i malować. Jego 
prace znajdują się w  wielu kolekcjach 

"Trzy życzenia" 
Katarzyna Michalak 
Stary dwór pachnący domowym 

chlebem to miejsce pełne miłości . Spo-
tkamy tam bohaterów wcześniejszych 
książek K. Michalak  ale i całkiem no-
wych. A że całe clou powieści rozgrywa 
się w wigilijną noc - to właśnie najlepiej 
się ją czyta pod choinką. 

prywatnych na całym świecie, a  także 
w  instytucjach, galeriach i  muzeach. 
Jerzy Martynów maluje różnymi techni-
kami (olejową, akwarelową, akrylem, pa-
stelami) co niewątpliwie czyni  go artystą 
wszechstronnym. Wystawa w Bibliotece 
w Szynwałdzie jest dostępna do 16-go 
stycznia 2019 r.

"Kołysanka" 
Krystyna Januszewska 
Z rozmachem opowiedziane dzieje 

trzech rodzin z trzech różnych grup 
społecznych. Kresy, wojna, tułaczka 
– ale podczas niej bohaterowie znaj-
dują się w naszych stronach na Świniej 
Górze koło Szynwałdu i w Tarnowie. 
Choćby z tego powodu warto zajrzeć 
do książki , żeby zobaczyć jak na jej 
kartach odmalowano naszą okolicę.

Dziękujemy Panu Zbigniewowi 
Sterusiowi za przekazanie książek 
do Biblioteki Publicznej  w Łękawicy.

„Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej – 
Wystawy w Szynwałdzie”

Biblioteka w Łękawicy poleca
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