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Obchody 102. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w  2020 
roku były wyjątkowe. Tym razem 
zabrakło uroczystych przemówień, 
wspólnego śpiewania pieśni patrio-
tycznych oraz integracji międzypo-
koleniowej. Z uwagi na epidemię CO-
VID-19 mieszkańcy gminy Skrzyszów 
zostali w  domach, aby móc wziąć 
udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny 
i  o  zdrowie mieszkańców. Nabożeń-
stwo odbyło się w  kościele pw. św. 

Stanisława BM w Skrzyszowie, a udział 
w nim możliwy był za pośrednictwem 
transmisji internetowej. Po Mszy św. 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Skrzyszów Marcin Tryba udali się do 
miejsc pamięci znajdujących się na 
terenie gminy. Razem z  sołtysami 
poszczególnych sołectw, złożyli hołd 
osobom walczącym o wolną i niepod-
ległą Polskę, którzy postawą i czynami 
zasłużyli na miano bohaterów.

Społeczność szkoły w  Pogórskiej 
Woli również postanowiła oddać hołd 
poległym za Ojczyznę. Udekorowane 
zostało miejsce przed pomnikiem 
pomordowanych w  Pogórskiej Woli,  
w tym patronki szkoły Heleny Maru-
sarzówny. Miejsce to ozdobiono  500 
sztukami chryzantem, zapalono znicze. 
Pomimo panującej pandemii wiele 
osób, nawet tych przejeżdżających 
przypadkiem odwiedziło to miejsce, 
aby uczcić pamięć poległych.

Narodowe Święto Niepodległości

Nowe nakładki asfaltowe w całej gminie
W listopadzie i grudniu br. we 

wszystkich miejscowościach gminy 
Skrzyszów wykonano nakładki asfalto-
we. Zakres prac obejmował wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na drogach w:
Ładnej:

• „Na Klocha”, o długości 205 m;
• „Księża Droga”, o dł. 180 m;
• „Na Kapustkę”, o dł. 300 m;

Łękawicy:
• „Na Kruczka”, o dł. 110 m;
• „Na Partykę”, o dł. 220 m;
• „Na Sołtysa”, o dł. 300 m;
• „Na Kądziołkę”, o dł. 130 m;

Pogórskiej Woli:
• „Na Michonia”, o dł. 450 m;
• „Na Smagacza”, o dł. 180 m; 
• „Na Sasa”, o dł. 220 m;

Skrzyszowie:
• „Na Tyrkę”, o dł. 75 m;
• „Na Barchana”, o dł. 248 m;
• „Plac przy Aptece”, o dł. 337,5 m2;
• „Na Litworę”, o dł. 220 m;
• „Stary Gościeniec”, wykonanie 

jednostronnego poszerzenia na dł. 
400 m oraz obustronnego posze-
rzenia na dł. 1770 mb; 
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ECHO GMINY: Decyzja premie-
ra o  zamknięciu cmentarzy nie 
wszystkim przypadła do gustu. Jak 
zareagowali producenci chryzantem, 
wiedząc, że część ich pracy była na 
marne? 

MAGDALENA KOPCZYŃSKA, 
Radna Powiatu Tarnowskiego: Pro-
ducenci chryzantem byli załamani. 
Jako rolnik doskonale ich rozumiem. 
Rozmawiałam z  nimi. Nikt nie spo-
dziewał się aż tak radykalnych kroków 
(tj. zamknięcia cmentarzy na trzy dni), 
które z jednej strony były zrozumiałe, 
lecz z  drugiej, dostarczyły mnóstwo 
negatywnych emocji. Na szczęście 
premier szybko zadziałał i wydał odpo-
wiednie rozporządzenie, o skupowaniu 
przez państwo chryzantem.

W jaki sposób chryzantemy tra-
fiły do gminy Skrzyszów?

W poniedziałek (tj. 9 listopada br.) 
skontaktował się ze mną przedstawiciel 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Powiedział, że jest zasko-
czony ilością zgłoszonych chryzantem 
i  prosi o  pomoc w  rozdysponowaniu 
ich. Po konsultacjach z Wójtem Gminy 
Skrzyszów Marcinem Kiwiorem, uzna-
liśmy, że powinny one trafić do naszej 
gminy, do jej mieszkańców, jeszcze 
przed Narodowym Świętem Niepod-
ległości. Chcieliśmy, aby zakupione 
kwiaty zostały wykorzystane m.in. do 
udekorowania pomników oraz innych 
miejsc pamięci, istotnych dla społecz-
ności gminy. 

Czy zorganizowanie niniejszej 
akcji w  gminie Skrzyszów, w  jedno 
popołudnie, było trudne? 

Nie, ponieważ była bardzo dobra 

Dla wspólnego dobra 
rozmowa z magdaleną Kopczyńską, Radną Powiatu Tarnowskiego

Szynwałd: 
• „Na Smolenia i Siemka”, o dł. 320 m;
• „Na Śrutka/Zagumnie”, o dł. 490 m;
• „Na Korzeń”, o dł. 300m;
• na drodze od szkoły podstawowej w Szynwałdzie do 

drogi powiatowej nr 1357K wykonano poszerzenia 
drogi z nawierzchni asfaltowej, o dł. 86 m.

Wykonano tekże łatanie dróg gminnych na powierzchni 
min. 400 m2, m.in. w Szynwałdzie na drodze „Al. Świdziń-
skiego” i „Na Jutrzenkę za kościołem” oraz w Pogórskiej 
Woli - droga za kościołem.

współpraca. Razem z  wójtem Mar-
cinem Kiwiorem, który odniósł się 
z  entuzjazmem do całej akcji, ustali-
liśmy, że jesteśmy w  stanie rozdys-
ponować ok. 3 tys. kwiatów (tj. 500 
na każdą miejscowość oraz 500 pod 
pomnik Pamięci Rozstrzelanych przez 
Hitlerowców w  latach w  1939-1945 
w  Pogórskiej Woli). Razem z  Danutą 
Flaumenhaft, Dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie, koordynowałyśmy całą akcją. 
Wspólnymi siłami udało się rozdać 
wszystkie chryzantemy. Mało tego, 
okazało się, że kwiaty cieszyły się tak 
ogromnym powodzeniem, że zabrakło 
ich dla wszystkich chętnych. Po rozmo-
wie z gospodarzem gminy Skrzyszów, 
postanowiliśmy, że powtórzymy akcję 
w sobotę (tj. 14 listopada br.). 

Ile udało się rozdać, rozdyspo-
nować chryzantem przez trzy dni 
(tj. 10, 11 i 14 listopada br.) i skąd one 
pochodziły? 

Przez trzy dni rozdaliśmy w sumie 
ok. 5500 chryzan-
tem. W  większości 
pochodziły one od 
osób mieszkających 
na terenie gminy 
Skrzyszów oraz od 
producentów z Woli 
Rzędzińskiej. 

Kto zapłacił za 
kwiaty?

Gmina Skrzyszów 
nie poniosła żadnych 
kosztów w  związku 
z zakupem chryzan-
tem od producentów. 
Całość akcji została 

sfinansowana z  budżetu Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Największa ilość chryzantem 
w  powiecie tarnowskim, trafiła do 
gminy Skrzyszów, za co mieszkańcy 
są Pani wdzięczni. Dziękujemy. 

Jako osoba reprezentująca gmi-
nę Skrzyszów w  Radzie Powiatu Tar-
nowskiego, współpracuję z Marcinem 
Kiwiorem, Wójtem Gminy Skrzyszów. 
Staram się być aktywnym łącznikiem 
pomiędzy gminą, a powiatem. Przeka-
zując chryzantemy, miałam nadzieję, że 
w tych trudnych czasach, mieszkańcy, 
niezależnie od poglądów politycznych, 
zaangażują się w  akcję. I  tak też się 
stało. Bardzo dużo osób pomogło nam 
w różnorodnych działaniach, od promocji 
wydarzenia, transportu kwiatów po ude-
korowanie pomników oraz przydrożnych 
kapliczek i krzyży, za co serdecznie dzię-
kuję. I tak powinno być w każdej gminie, 
że pracujemy dla wspólnego dobra, a nie 
tylko dla samych siebie. 

Dziękujemy za rozmowę.

Źródło: UG Skrzyszów
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Zakończono prace przy budowie 
parkingu na działkach nr 957/1, 959, 
958/1, 958/2, 960, 2289 w  Łękawi-
cy. Wykonano drogę wewnętrzną 
z  nawierzchni bitumicznej, jezdnię 
manewrową z   betonu asfaltowego, 
miejsca parkingowe, chodnik, zjazd 
z drogi powiatowej nr 1376K na działki 
960 oraz 958/2, przebudowano sieć 
wodociągową i   wybudowano kana-
lizację deszczową. Wykonawcą robót 
była firma ROAD SYSTEMS, a wartość 
prac wyniosła 416 501 zł.

Zakończono prace przy parkingu w Łękawicy

Trwają prace przy rozbudowie drogi 
powiatowej nr 1376K w miejscowościach 
Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzeme-
sna, Karwodrza.

Rozbudowa drogi jest podzielona 
etapami. Na początku powstało rondo 
w Skrzyszowie oraz 508 m nowego od-
cinka w Skrzyszowie. W chwili obecnej 
trwają prace w  Łękawicy na odcinku 
od 6+500 do 9+524. Pracę w tej chwili 

Rozbudowa drogi powiatowej
odbywają się w  pasie drogowym 
a  modernizacja całej nawierzchni 
nastąpi po wydaniu zezwolenia na 
budowę ZRiD. Most na Wątoczku 
został już rozebrany. Zostały wyko-
nane pale i rozpoczyna się budowa. 
W Ładnej od drogi DK94 planowane 
jest rozpoczęcie prac zmierzających 
do wybudowania chodnika oraz po-
szerzenia drogi.

http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3475-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1376k-w-miejscowosciach-ladna-skrzyszow-lekawica-trzemesna-karwodrza
http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3475-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1376k-w-miejscowosciach-ladna-skrzyszow-lekawica-trzemesna-karwodrza
http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3475-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1376k-w-miejscowosciach-ladna-skrzyszow-lekawica-trzemesna-karwodrza
http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3475-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1376k-w-miejscowosciach-ladna-skrzyszow-lekawica-trzemesna-karwodrza
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Zakończyły się prace przy zadaniu 
inwestycyjnym pod nazwą „Budowa 
boiska sportowego wielofunkcyjnego 
z nawierzchni poliuretanowej w miej-
scowości Ładna”. W ramach inwestycji 
powstało boisko sportowe wielofunk-
cyjne z  nawierzchni poliuretanowej 

o wymiarach 32×19 m, w którego skład 
wchodzi: boisko do gry w koszykówkę,  
boisko do gry w  siatkówkę, boisko 
do gry w  badmintona. Przy obiekcie 
został rozbudowany również odci-
nek ścieżki rowerowej o długości ok. 
46 m, który jest kontynuacją odcinka 

Boisko sportowe w Ładnej powstałego już wcześniej. W ramach 
zadania wykonano odwodnienie 
terenu. Wartość zakontraktowanych 
prac wyniosła 396 451 zł, w tym 152 
320 zł z dofinansowania otrzymanego 
z budżetu Województwa Małopolskie-
go w ramach programu „Małopolska 
Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa 
– MIRS”.

Wykonano odcinek oświetlenia par-
kowego na drodze prowadzącej do 
Przedszkola Niepublicznego Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek NMP. W ramach 

zadania zamontowano 4 sztuki lamp 
LEDowych oraz odcinek sieci kablowej 
o długości 90 m. Wykonawcą zadania 
była firma F.H.U. Al-Pek Stevan Ristovski. 

Nowe oświetlenia Zakończyły się także prace związa-
ne z wykonaniem odcinka sieci oświe-
tlenia ulicznego na drodze „Na Korzeń” 
w  Szynwałdzie. Efektem zadania jest 
montaż 7 szt. słupów oświetlenia 
ulicznego i  8 szt. opraw oświetlenia 
ulicznego na odcinku długości 550 m. 
Zadanie zostało wykonane przez Tau-
ron ale sfinansowane było ze środków 
Gminy Skrzyszów.
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ECHO GMINY: Dlaczego na tere-
nie gminy Skrzyszów infrastruktura 
przyłączeniowa różni się pomiędzy 
miejscowościami?, tj. występują 
różnice w  cenie nakładek do od-
czytu zdalnego, a  co za tym idzie, 
mieszkańcy muszą kupić droższe 
wodomierze.

TADEUSZ RZEPECKI: Na terenie 
Gminy Skrzyszów – podobnie jak na 
całym terenie prowadzonej działalno-
ści - Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. 
sukcesywnie wprowadzają system 
zdalnego odczytu wodomierzy. Jest 
to system odczytu, którego rozwojem 
szczególnie zainteresowani są sami 
mieszkańcy. Nie wymaga on obecności 
właściciela nieruchomości w  trakcie 
odczytu i konieczności wejścia pracow-
nika spółki do samej nieruchomości 
- co z kolei przekłada się na systema-
tyczne i  prawidłowe rozliczanie, bez 
wystawiania faktur szacunkowych 
w  przypadku nieobecności Odbiorcy. 
W obecnych czasach system zdalnego 
odczytu zapewnia wzrost wzajemnego 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Rozwój 
samego systemu zdalnego odczytu 
w branży wodociągowej jest obserwo-
wany od niemal dekady w całej Polsce; 
są przedsiębiorstwa, które niemal w ca-
łości na obszarze swojej działalności 
posiadają wdrożony system zdalnego 
odczytu. Podstawowym mankamen-
tem tegoż systemu jest jednak koszt 
jego instalacji, który w  przypadku 
dużej ilości wodomierzy należących 
do Odbiorców (wodomierze na hydro-
forach, odliczniki ogrodowe) – jak to 
ma miejsce w  Tarnowskich Wodocią-
gach Sp. z o. o. - musi być przez Nich 
współfinansowany (zgodnie z ustawą 
o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Tarnowskie Wodociągi Sp. z  o. o. 
przyjęła zasadę, iż w  przypadku wy-
boru obszaru objętego tym systemem 
dokonuje na własny koszt wymiany 
wszystkich wodomierzy – zarówno 
głównych jak i  podliczników wraz 
z nakładkami, przy czym Odbiorcy są 
informowani, iż każda kolejna wymiana 

wodomierzy będących 
ich własnością (wodo-
mierze na hydroforach, 
odliczniki ogrodowe) 
będzie już realizowa-
na na ich koszt, nato-
miast wymiana wo-
domierza głównego 
z  nakładką pozostaje 
w  gestii Spółki. Cena 
samego wodomierza 
przystosowanego do 
zdalnego odczytu nie 
różni się od ceny innych wodomierzy, 
natomiast dodatkowym kosztem jest 
konieczność zakupu nakładki umoż-
liwiającej przekaz odczytu i  jest to 
jedyny różnicujący koszt dla wszystkich 
Odbiorców naszych usług. Obecnie 
systemem zdalnego odczytu objęte 
jest niemal 1/3 naszych Odbiorców 
zarówno na terenie Gminy Skrzyszów, 
jak i Gminy Tarnów i Miasta Tarnowa.

Spółka wybierając kolejny obszar 
do objęcia zdalnym odczytem, każ-
dorazowo dokonuje wszechstronnych 
analiz kosztów i zasadności jego wpro-
wadzenia, mając zawsze na uwadze 
zarówno komfort obsługi Odbiorców, 
jak również relatywnie najniższe koszty 
jego wdrożenia. Umożliwia to nam 
utrzymanie cen  na usługi na najniż-
szym poziomie w  Regionie i  jednym 
z najniższych w Polsce.

Czy woda, z  której korzystają 
mieszkańcy gminy Skrzyszów jest 
zdatna do picia bez wcześniejszego 
przegotowania jak ma to miejsce 
m.in. w Tarnowie?

Tak, oczywiście. Jakość wody prze-
znaczonej do spożycia, jak sama nazwa 
wskazuje, musi być w każdym systemie 
wodociągowym w Polsce i w każdym 
miejscu tego systemu zgodna z  wy-
maganiami Ministra Zdrowia zawar-
tymi w  stosownym Rozporządzeniu, 
co oznacza, iż można ją spożywać bez 
przegotowania. Oznacza to, iż woda 
w  systemie wodociągowym obsługi-
wanym przez Tarnowskie Wodociągi 
Sp. z o. o., która spełnia wszelkie rygory 
jakościowe określone przez Ministra, 

mieszkańcy pytają Tadeusza 
Rzepeckiego Prezesa Zarządu 
Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

może być spożywa-
na bez przegotowania 
w  obszarze całej sieci 
w Tarnowie, Gminie Tar-
nów, Gminie Skrzyszów 
i  pozostałych ośmiu 
gminach, do których 
dostarczana jest woda 
z  ujęć obsługiwanych 
przez Spółkę. 

Woda dostarczana 
do Gminy Skrzyszów 
pochodzi z  pięciu ujęć 

wody: ujęcia wody powierzchniowej na 
Dunajcu w Zbylitowskiej Górze, ujęcia 
wody podziemnej w Kępie Bogumiło-
wickiej, ujęcia wody podziemnej w Tar-
nowie (historycznego, funkcjonującego 
już 110 lat, od 1910 roku) oraz dwóch 
mniejszych ujęć wody w Łękawicy i Po-
rębie Radlnej. Ujęcia wody podziemnej 
i Stacja Uzdatniania Wody w Zbylitow-
skiej Górze dostarczają wodę o  bar-
dzo zbliżonym składzie mineralnym, 
w  pełni bezpieczną pod względem 
mikrobiologicznym, mieszaną w syste-
mie wodociągów i systemie zbiorników 
magazynujących wodę. Taki system 
zasilania uniezależnia mieszkańców 
Gminy Skrzyszów od skutków awarii na 
trasie przesyłu wody w mieście Tarno-
wie. Zbiorniki wody zapewniają reten-
cję na wypadek awarii, braku zasilania 
na hydroforniach i przepompowniach 
na ujęciach wody.

Czy mieszkańcy gminy Skrzyszów 
powinni czuć się zagrożeni z uwagi 
na postępujące ocieplanie klimatu 
i  zmniejszanie się zasobów wody 
pitnej?

Region tarnowski ma ogromne 
szczęście, iż posiada duże zasoby wodne 
związane z przepływającą przez region 
rzeką Dunajec. Korzystamy jako miesz-
kańcy z zasobów tej rzeki, która zbiera 
wodę od wierzchołków Tatr zarówno po 
stronie polskiej, jak i słowackiej (zlewnia 
Białego i Czarnego Dunajca oraz Popra-
du). Pobór wody dla regionu tarnow-
skiego z Dunajca i ujęć infiltracyjnych 
bezpośrednio zasilanych z wód Dunajca 
stanowi nie więcej niż kilka procent 
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płynącej wody w rzece, nawet w okresie 
największej suszy hydrologicznej.  Bez-
pieczeństwo tego przepływu zapewnia 
operator zapór wodnych w Rożnowie 
i  w  Czchowie. Ten system regulacji 
najniższych przepływów biologicznych 
w odcinku dolnym Dunajca (od zapory 
w Czchowie do ujścia do Wisły) zapew-
nia pełne bezpieczeństwo dostaw wody 
dla mieszkańców w regionie. Komfort 
posiadania bezpiecznego, zasobnego 
źródła wody nie może jednak zwalniać 
nas z obowiązku racjonalnego korzy-
stania z zasobów wody. W warunkach 
ocieplającego się klimatu i ogólnoświa-
towego zmniejszania zasobów wody 
nie wolno marnować. Dlatego musimy 
korzystać z urządzeń oszczędnych 
w zużyciu wody (pralki, zmywarki 
do naczyń, spłuczki WC), zmieniać 
przyzwyczajenia dotyczące utrzy-
mywania higieny (krótkie prysznice 
zamiast kąpieli w wannie), racjonal-
nie używać wody w rolnictwie, dbać 
o szczelność instalacji wewnętrz-
nych w naszych nieruchomościach. 
Takie działanie nie tylko pozwoli 
na zachowanie lokalnych zasobów 
wody, ale spowoduje, iż koszty 
korzystania z wody będą możliwie 
jak najmniejsze. 

Czy wzrosną ceny opłat za 
wodę i kanalizację w przyszłym 
roku, jeżeli tak, to o ile?

Odbiorcy wody dostarczanej 
przez Tarnowskie Wodociągi Sp. 
z o. o. mogą korzystać z bardzo ta-
niej wody (także taniej usługi od-
bioru i oczyszczania ścieków). Cena 
wody i ścieków dla mieszkańców 
Tarnowa, Gminy Tarnów i  Gminy 
Skrzyszów jest najniższa w całym 
regionie tarnowskim. Obecnie za 
1 metr sześcienny wody i odpro-
wadzanych w tej samej ilości ście-
ków z  gospodarstwa domowego 
płacimy 9,68 zł brutto – 3,42 zł 
brutto za wodę i 6,26 zł brutto za 
ścieki. Każdy mieszkaniec obszaru 
obsługiwanego przez Spółkę zu-
żywa średnio 80 – 100 l wody na 
osobę na miesiąc (2,4 do 3 m3 wody 
i  ścieków miesięcznie) – średnie 
opłaty miesięczne za wodę i ścieki 
na jednego mieszkańca wynoszą 
zatem ok. 23 do 29 zł miesięcznie. 

Obecnie obowiązująca trzy-
letnia taryfa zatwierdzona przez 
urząd regulacyjny, jakim jest Dy-

rektor Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego w Krakowie obowiązuje 
do 17 maja 2021 roku. Do tego dnia 
zmian cen wody i ścieków na pewno nie 
będzie. W styczniu 2021 roku Tarnow-
skie Wodociągi Sp. z o. o. zobowiązane 
są do złożenia nowego wniosku tary-
fowego na kolejny trzyletni okres tary-
fowy (2021 – 2024). Czeka nas bardzo 
trudne postępowanie weryfikacyjne 
kosztów ponoszonych na wyprodu-
kowanie wody i oczyszczenie ścieków. 
Stąd na chwilę obecną nie można po-
wiedzieć, jaka będzie dokładnie zmiana 
ceny obecnie obowiązującej. Chciałbym 
jednak zapewnić naszych odbiorców, 

iż okres dużych zmian cen (wzrostów) 
w Spółce Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. 
o. już jest za nami. Wiązał się on z bardzo 
kosztownymi inwestycjami w zakresie 
wodociągowania i budowy kanalizacji 
na obszarze miasta Tarnowa i  gmin 
obsługiwanych przez Spółkę. Proces 
ten dobiega końca, w tym także kończy 
się proces wodociągowania i kanalizo-
wania gminy Skrzyszów, co pozwala 
mieć nadzieję, iż zmiany cen usług wo-
dociągowych i  kanalizacyjnych będą 
utrzymywały się w granicach wzrostów 
kilkuprocentowych, nieco większych od 
poziomu występującej w danym okresie 
rzeczywistej inflacji.
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W  Pogórskiej Woli zakończo-
na została inwestycja pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej z  przy-
łączami, do przepompowni i  dro-
gami dojazdowymi w  m. Pogórska 
Wola – przysiółek Wielkie Pole”. 
W  ramach inwestycji została rozbu-
dowana sieć kanalizacyjna o długości 
ok. 20 km (w tym 16,5 km kanalizacji 
grawitacyjnej i  3,5 km kanalizacji 
tłocznej) i  6 przepompowni ścieków. 
Wykonano także 198 przyłączy ka-
nalizacyjnych o  długości ok 3,7 km. 
Wykonawcą prac była firma MAT
-MAT Krzysztof Mącior z Szynwałdu. 

W środę 2 grudnia br. została pod-
pisana umowa na dokończenie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami w miejscowości Pogórska Wola 
– przysiółek Poskle – etap II oraz miej-
scowości Ładna, obejmująca roboty 
budowlane dotyczące zlewni pompow-
ni P8, P9, P10, P11, P12, P13 wraz punk-
tami włączenia W6, W16, W17, W18. 
Wykonawcą zadania jest Firma Usłu-
gowo-Handlowa MAT-MAT Krzysz-
tof Mącior z  Szynwałdu, a  war-
tość zadania wynosi 6 541 078 zł. 

Gmina Skrzyszów pozyskała grant 
nr 1 w  ramach projektu grantowego 
pn. „Małopolska Tarcza Antykryzy-
sowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryza-
cja szkół i  placówek oświatowych”, 
którego celem jest wsparcie realizacji 

Prace rozpoczęły się końcem 2018 
roku i  trwały 2 lata. Inwestycja była 
dofinansowana z  Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2014-2020, w  ramach priorytetu: II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu, działania: 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach. Wysokość dofinansowania to  
5 852 278 zł, a całkowity koszt realizacji 
projektu to 12 167 820 zł. Na budowę 
kanalizacji Gmina Skrzyszów pozyskała 
także pożyczkę z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 2 854 683 zł.

P l a n o w a n y t e r m i n  z a ko ń c z e -
nia prac to 31 października 2022 r. 
Gmina Skrzyszów pozyskała refe-
rencyjną pożyczkę z  Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Kra-
kowie dla zadań inwe-
stycyjnych ”Gospodarka 
wodno-ściekowa” oraz 
stara się o uzyskanie środ-
ków z  Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 dla 

zajęć dydaktycznych w szkołach pod-
stawowych, ponadpodstawowych 
oraz placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne 
(z  wyłączeniem szkół zawodowych), 
poprzez zakup sprzętu kompu-

Kanalizacja w Pogórskiej Woli 
przysiółek Wielkie Pole

Umowa na dokończenie kanalizacji
 w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) i Ładnej

Kolejne pozyskane dofinansowanie
na zakup komputerów

terowego umożliwiającego zdalne 
nauczanie, w  związku z  zagrożeniem 
i skutkami COVID-19. Gmina Skrzyszów 
zakwalifikowała się do otrzymania 
dofinansowania i  zajęła 47 pozycję 
na 105 Wnioskodawców, a przyznana 
wysokość grantu wynosi 74 999 zł. 
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, 
a komputery trafią do wszystkich szkół 
w gminie Skrzyszów.

jednostek samorządu terytorialnego 
ze środków Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych.

Źródło: UG Skrzyszów
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W  każdej miejscowości gminy 
Skrzyszów, pracownicy gospodarczy 
przygotowywali drogi, które zostały 
poddane do przetargów na wykonanie 
nawierzchni asfaltowych:

- w  Ładnej przygotowano drogę 
„Na Klocha”, drogę od DK94 w kierunku 
remizy oraz od DK94 do kurnika, gdzie 
będzie poszerzona;

- w  Szynwałdzie wykonano przy-
gotowanie drogi „Na Smolenia” (kory-
towanie, równanie, dosypanie klińca), 
„Na Śrutka” (korytowanie, poszerzenie, 
utwardzenie, będą również przerabiane 
korytka betonowe), „Na Korzeń” (kory-
towanie i  równanie), „Na Japonię, przy 
Zagumniu, „Na Czekaja” – wykonane ko-
rytowanie. W Szynwałdzie trwa również 
remont chodnika poprzez wymianę płyt 
betonowych na kostkę. W sąsiedztwie 
szkoły został udrożniony przepust pod 
chodnikiem i powstała nowa studzienka. 

- w Pogórskiej Woli prace odbywały 
się przy drodze „Na Zająca”, która miała 
przebieg niezgodny z faktycznym. Wy-
konano korytowanie powyżej krawędzi, 
usunięto zadrzewienia, utwardzono kliń-
cem i zagęszczono pod budowę. Plano-
wane jest również dalsze wykonywanie 
korytowania i odwodnienia przy drogach 
„Na Zająca”, „Na Sasa”. 

Wykonywane prace przy drogach 
w Szynwałdzie i Pogórskiej Woli pochło-
nęły najwięcej nakładu pracy, z racji trud-
ności w terenie oraz czasochłonności.

- w  Łękawicy prace odbywały się 
przy drogach: „Na Sołtysa”(poszerzenie, 
korytowanie, usuwanie z ziemi darni, na-
wożenie oraz utwardzanie), „Na Partykę” 
(przesunięcie i poszerzenie drogi – uzy-
skano prawidłowy przebieg, korytowa-
nie, utwardzanie, wymiana przepustu 
wjazdowego). Prace w trudnym terenie 
wymagały dużego zaangażowania i na-

kładu pracy; droga „Na Gajka” 
(największa inwestycja) – wy-
konano odwodnienie, przepusty 
betonowe, korytowanie, obło-
żenie skarp. Kontynuacja prac 
będzie przy drogach: na OSP, 
„Na Smółkę” i „Na Budzikówki”.

- w Skrzyszowie przy dro-
gach „Na Barchana” równano 
na całej długości - około 200 
m, przerabiano, poszerzano, 
oraz zbierano skarpy za zgodą 
właścicieli, a  przy drodze „Na 
Litworę” – na całej długości 
równano, został dowieziony 

kliniec, utwardzono oraz przygotowano 
podłożę pod nakładkę asfaltową.

Pracownicy gospodarczy prócz 
planowych robót wykonują bieżące 
działania interwencyjne. Pojawiające 
się ubytki asfaltu, w miarę możliwości 
na bieżąco są uzupełniane asfaltem na 
zimno. Ubytki na drogach żwirowych, 
w mniejszej lub większej ilości nawożo-
ne są klińcem i równane. W bieżących 
działaniach dokonywane są moderniza-
cje i udrażniane przepustów. W każdej 
miejscowości, praktycznie w  każdym 
miesiącu wykonywane są różnorodne 
prace naprawcze takie jak np. ścią-
gnięcie kładki przy drodze powiatowej, 
poprawa drogi na cmentarz w Łękawicy 
czy poprawa wjazdu na Świniogórę 
przy drodze gminnej, gdzie wykona-
no odprowadzenie wody z przepustu 
i przerobiono mostki. Pracownicy go-
spodarczy wykonują również prace re-
montowe, do których w ostatnim czasie 
należały: wymiana okien w starej szkole 
w Skrzyszowie, poprawa i uzupełnienie 
uszkodzeń w  Łękawicy przed przed-
szkolem, bieżące czyszczenie koryt, 
rowów betonowych z liści, w szczegól-
ności w Szynwałdzie  przy drodze „Na 
Świniogórę” i w Łękawicy przy drodze 
„Na Łabędzią Górę”. 

Wszelkiego rodzaju ewentualne 
opóźnienia w pracach wynikają z wielu 
czynników. Są to np. remonty urządzeń 
maszyn, nadmiar działań pilnych bie-
żących i prewencyjnych jak i  czynniki 
ludzkie spowodowane zachorowaniami.

Działania pracowników gospodarczych
w gminie Skrzyszów w ostatnim kwartale

Gmina Skrzyszów zwróciła się z prośbą o umożli-
wienie zakupu farb w ramach programu Paleta Mix. 
Organizatorem wyprzedaży, której celem jest sprzedaż 
wyrobów „Śnieżka Satynowa” jest spółka Fabryka Farb 
i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie. Dzięki 
uzyskanym 6 paletom farb Śnieżka (prawie 4 500 kg) 
w różnych kolorach, możliwe będzie odświeżenie (po-
malowanie) budynków komunalnych na terenie gminy 
Skrzyszów. Jako pierwsza skorzystała Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie. Łącznie do 
wszystkich szkół z terenu gminy Skrzyszów trafiło 902,5 
l farb. Ogółem koszt zakupu farb wyniósł 9 zł.

Farby Śnieżka dla gminy Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów
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Strażacy z  Szynwałdu pozyskali 
39 600 zł na zakup specjalnych ubrań 
ochronnych ze środków finansowych 
Funduszu Sprawiedliwości. W wąskim 
gronie osób, z  zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego odbyło się przeka-
zanie symbolicznego czeku z udziałem 
posła Norberta Kaczmarczyka, Dyrek-
tora Biura Poselskiego Dariusza Niem-
ca, Prezesa Gminnego OSP Tomasza 
Bańdura oraz Druhów OSP Szynwałd 
reprezentujących jednostkę. Dzięki tej 
formie wsparcia jednostka wzbogaciła 
się o 10 sztuk ubrań ochronnych.

„Jest to bardzo znaczące dofinan-
sowanie dla naszej jednostki z  racji 
tego, że do tej pory rok rocznie sta-
tystycznie rzecz biorąc kupowaliśmy 
jedno, dwa ubrania rocznie. Teraz, 
dzięki temu zastrzykowi gotówki mo-
żemy kupić, aż 10 kompletów ubrań 
specjalnych. Ubrania specjalne wy-
korzystywane są do działań ratow-
niczo-gaśniczych przez strażaków. 
Mają one bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo strażaków, bo o tyle 

co  samochód jest pośrednim rekwi-
zytem, który działa na korzyść, na 
bezpieczeństwo strażaków to ubranie 
specjalne bezpośrednio wpływa na 
ich bezpieczeństwo.” – dodał Prezes 

Promesa na zakup specjalnych
ubrań ochronnych dla OSP Szynwałd

Gminnego OSP Tomasz Bańdur.
Zadanie „Współfinansowano ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości”.

Druhowie z OSP KSRG Szynwałd 
odebrali samochód strażacki ratow-
niczo-gaśniczy GBA na podwoziu 
STAR 266/MAN, przy którym zostały 
zakończone prace nad wykonaniem 
nowego nadwozia oraz kapitalnego 
remontu. Prace miały na celu przy-
wrócenie pełnej sprawności tech-
nicznej wszystkich mechanizmów, 
zespołów, podzespołów i  urządzeń 
zamontowanych w  samochodzie. 
Samochód posiada w chwili obecnej 
silnik EURO-3 i  skrzynię biegów po 
kapitalnym remoncie. Została wyko-
nana nowa zabudowa samochodu, 
zamontowana nowa autopompa 
oraz kabina. Z samochodu wydanego 
do remontu pozostała tylko rama 
i  mosty napędowe. Całość remontu 
i  odnowienia oraz zakup nowego 
niezbędnego wyposażenia koszto-
wał 541 223 zł, z  czego 250 000 zł 
zostało pozyskane w ramach dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w ramach Programu „Za-
pobieganie poważnym awariom i  li-

Wyremontowany samochód strażacki
kwidacja ich skutków dla środowiska 
– Bezpieczny Strażak”, a  pozostała 
kwota, tj. 291 223 zł pokryta została 
z budżetu gminy Skrzyszów.
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zakończyły się prace remontowe na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ra-
mach zadania zostało wykonane  nowe betonowe ogrodzenie oraz wyasfaltowano plac. Wartość 
wykonanych prac budowlanych wyniosła 170 002 zł i została dofinansowana z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 136 126 zł. 
Na terenie dodatkowo został zamontowany monitoring.
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Urząd Gminy w  Skrzyszowie in-
formuje, że od 1 stycznia 2021 r. 
zmienia się metoda naliczenia opłaty, 
a  w  związku z  tym stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Wynika to z  konieczności 
dostosowania jej do obowiązujących 
aktualnie przepisów prawa.

Wysokość opłaty będzie liczona 
od jednego mieszkańca, a nie jak do-

Nowe deklaracje za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Lp.
Gminy Powiatu 
Tarnowskiego i miasto 
Tarnów

Stawka podstawowa
od mieszkańca

Zwolnienie za posiadanie 
kompostownika

Od kiedy obowiązuje lub 
będzie obowiązywać

1 Gmina Pleśna 28 -------------- od 1 stycznia 2021 r.

2 Miasto Tarnów- in house 24 1,5 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.

3 Gmina Tuchów 26 3 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.

4 Gmina Skrzyszów 17,40 1 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.

5 Gmina Wierzchosławice 29,50 1 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.

6 Gmina Wojnicz 30 1 zł od osoby od 1 stycznia 2021r.

7 Gmina Ciężkowice 19 1 zł od stawki opłaty od 15 lutego 2020r.

8 Gmina Lisia Góra 18 1 zł od osoby od 1 stycznia 2020r.

9 Gmina Radłów 19 -------------- od 1 stycznia 2020r.

10 Gmina Ryglice 20 1,50 zł od osoby od 1 stycznia 2020r.

11 Gmina Rzepiennik 
Strzyżewski 15,50 0,50 zł od osoby od 1 stycznia 2020r.

12 Gmina Szerzyny 16 1 zł od osoby od 1stycznia 2020r.

13 Gmina Tarnów 20 -------------- od 1 marca  2020r.

14 Gmina Wietrzychowice 24,50 1 zł od osoby od 1 lutego 2020r.

tychczas od gospodarstwa domowego. 
Opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi od dnia 1 stycznia 
2021 będzie wynosiła 17,40 zł od 
jednego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość za miesiąc, a zwol-
nienie w części z opłaty dla właścicieli 
nieruchomości kompostujących bio-
odpady w  kompostowniku przydo-
mowym wynosić będzie 1 zł od osoby.

Urząd Gminy w  Skrzyszowie do-
starczy na teren nieruchomości za-
mieszkałej formularz deklaracji oraz 
zapewni jej odbiór po wypełnieniu, 
o ile nie zostanie przesłana pocztą lub 
złożona osobiście w Urzędzie.

Poniżej przedstawiamy stawki 
gmin Powiatu Tarnowskiego, w  któ-
rych obowiązuje metoda naliczenia od 
mieszkańca.

Smog z naszych kominów
Dla naszego wspólnego dobra apelujemy  do wszystkich mieszkańców gminy, aby nie palili śmieci 
w piecach domowych. W procesie spalania śmieci, a w szczególności tworzyw sztucznych powstają 
toksyczne opary, które powodują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, 
choroby serca i nowotwory. Najbardziej na te dolegliwości narażamy samych siebie i najbliższą 
rodzinę, bo największe dawki zanieczyszczeń przyjmujemy w domu i najbliższej okolicy. Przypo-
minamy również, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w piecach i na 
wolnym powietrzu. Za spalanie grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.
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Parafia w Szynwałdzie kontynuuje 
konserwację zabytkowych witraży 
znajdujących się w  kościele parafial-
nym. Począwszy od 2014 r. odno-
wionych zostało ponad 20 witraży, 
z czego w tym roku aż 6 znajdujących 
się w północnej nawie bocznej: cztery 
witraże ostrołukowe o  geometrycz-
nych wzorach, okulus "Św. Jakób" oraz 
okulus "Św. Izydor".

Realizacja prac była możliwa dzięki 
pozyskaniu dotacji z  województwa 
małopolskiego w  ramach konkur-
su "Ochrona zabytków Małopolski" 
w  wysokości 20 000 zł oraz gminy 
Skrzyszów w  wysokości 10 000 zł. 
Całkowity koszt konserwacji wyniósł 
natomiast 80 437,70 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szyn-
wałdzie zakupiło sprzęt muzyczny dla 
zespołu ludowego działającego w ra-
mach KGW. Został zakupiony: mikser, 
9 mikrofonów z okablowaniem w tym 

wykonawcą prac była firma Krakowski 
Zakład Witrażów S.G. Żeleński Sp. 
Z o.o. (http://zelenski.pl/). Ciekawost-
ką jest fakt, że firma ta jest kontynu-
atorem działalności zakładu, który 
wykonał witraże i mozaiki dla kościoła 
w  Szynwałdzie ponad sto lat temu. 
Warto dodać, że firma poza pracownią 
prowadzi również Muzeum Witrażu 

3 ze statywami oraz 10 podstawek na 
nuty o wartości ponad 6000 złotych. 
Zakupiony sprzęt na pewno ułatwi 
nam samodzielne granie i wyjazdy na 
koncerty. Obecnie zespół składa się z 15 

(https://muzeumwitrazu.pl/), gdzie 
poza eksponatami można zobaczyć 
na żywo jak powstają nowe i  jak są 
odnawiane stare witraże.

Źródło: Bartłomiej Mącior

osób, jest to młodzież szkolna. Wszystkie 
osoby grające na instrumentach szkolą 
się w zakresie swoich umiejętności pod 
okiem fachowców. 

(fot. Stanisław Plebanek)

Nowy blask starych witraży

Sprzęt muzyczny 
dla zespołu „Szynwałdzianie”
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Gmina Skrzyszów w  ostatnich 
dniach została udekorowana chryzan-
temami. Stało się to dzięki zaangażo-
waniu Magdaleny Kopczyńskiej, Radnej 
Powiatu Tarnowskiego, która, jak sama 
wspomina, „dzięki współpracy wszyst-
kich zaangażowanych osób, rozdano ok. 
5500 kwiatów zakupionych z budżetu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa”. I choć w Polsce chryzantema 
łączona jest z dniem Wszystkich Świę-
tych, na świecie symbolizuje szczęście 
i długie życie. W Japonii jest symbolem 
cesarza, a  sama jej nazwa oznacza 
„złoty kwiat”. Dzięki akcji rozdawania 
chryzantem, gmina Skrzyszów zakwitła 

kolorami. Z uwagi, że niektóre odmiany 
są roślinami wielosezonowymi, wiele 
z nich znalazło miejsce w przydomo-
wych ogródkach. 

Szczególne podziękowania za 
przeprowadzenie akcji kierujemy do 
Magdaleny Kopczyńskiej, za przeka-
zanie chryzantem. W akcję, która prze-
prowadzona została we wszystkich 
miejscowościach gminy Skrzyszów, 
przez trzy dni (10, 11 i 14 listopada br.) 
zaangażowało się wiele osób. Począw-
szy od sołtysów (tj. Haliny Mądel, Marii 
Żywiec, Stanisława Barnasia, Stanisła-
wa Starostki oraz Dawida Stolarza), po 
radnych gminy Skrzyszów, druhów 

OSP, członków Kół Gospodyń Wiejskich 
i  stowarzyszeń z  terenu gminy, pra-
cowników Gminnego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie oraz miesz-
kańców, którzy w czynie społecznym, 
postanowili udekorować przydrożne 
krzyże i kapliczki. Istotną rolę, głównie 
przy transporcie kwiatów i  rozładun-
ku, odegrali pracownicy gospodarczy 
z gminy Skrzyszów. 

Przypomnijmy, że łącznie rozdano 
blisko 5500 chryzantem, tj. najwięcej 
w  całym regionie oraz że pochodziły 
one od lokalnych dostawców. Dzię-
kujemy wszystkim zaangażowanym 
za pomoc!

Akcja Chryzantema - podziękowanie
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W przeddzień Święta Niepodległo-
ści, o godz. 11.11, w całej Polsce, również 
w szkołach na terenie naszej gminy wy-
brzmiał dumnie „Mazurek Dąbrowskie-
go”. Wszystko za sprawą ogólnopol-
skiej akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Ze 
względu na liczne ograniczenia i zdalne 
nauczanie, wydarzenie przybrało nieco 
inny charakter niż w ubiegłych latach. 
Poczucie wspólnoty i chęć zjednocze-
nia się w ogólnopolskiej akcji sprawiły, 
że nauczyciele i  uczniowie m.in. ze 
szkoły w Szynwałdzie podjęli wyzwa-
nie. Za pośrednictwem platformy TE-

AMS, wszyscy wzięli udział we wspól-
nym śpiewaniu. Najmłodsi uczniowie, 
tj. dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
reprezentowały całą społeczność 
szkolną. Z  zapałem i  zaangażowa-
niem odśpiewały 4 zwrotki hymnu 
narodowego, którego dźwięki, dzięki 
transmisji internetowej popłynęły do 
pozostałych uczniów i  ich rodzin. Ci, 
włączyli się we wspólne śpiewanie, 
podkreślając swoje zaangażowanie 
odświętnym strojem i własnoręcznie 
wykonanymi symbolami narodowymi 
np. kokardami, czy chorągiewkami. 

11 Listopada w SP nr 1 
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

W  akcję zaangażowało się również 
wielu rodziców, którzy wspólnie 
z  uczniami obejrzeli relację z  tego 
wydarzenia i udokumentowali na zdję-
ciach zaangażowanych w  śpiewanie 
uczniów. Tak powstała szkolna galeria 
fotografii z polską nutą w tle. Pomimo 
licznych przeszkód i ograniczeń, dzięki 
wykorzystaniu najnowszych techno-
logii, inicjatywa zakończyła się sukce-
sem. Jak podaje MEN, w akcję „Szkoła 
do hymnu” włączyło się ponad 16 
tys. szkół, przedszkoli i  placówek 
polonijnych.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im H. Marusarzówny w  Pogórskiej 
Woli ma kolejny powód do dumy. 
Uczennica klasy 6a, Blanka Urban, 
zdobyła  III  miejsce w  X Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym dla 
dzieci  pt. ”Bezpiecznie na wsi” (II 
grupa wiekowa tj. klasy 4-8) organi-
zowanym przez KRUS.  Tegoroczne 
hasło konkursowe, pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
brzmiało: „Nie ryzykujesz, gdy zwie-
rzęta znasz i szanujesz”.

Blanka Urban za swoją piękną 
pracę plastyczną, zdobyła III miejsce 
i zakwalifikowała się do etapu woje-

wódzkiego, gdzie ponownie zajęła 
miejsce III i  awansowała do ścisłej 
finałowej czołówki. 

Informację o sukcesie, wraz z dy-
plomami i  nagrodami, przekazała 
uczennicy  kilkuosobowa delegacja 

Sukces uczennicy SP w Pogórskiej Woli
z PT KRUS z Tarnowa z prezesem Pio-
trem Wójcikiem oraz przedstawiciele 
OR KRUS z Krakowa i Warszawy. 

Gratulujemy Blance Urban wiel-
kiego sukcesu i  życzymy kolejnych 
w przyszłości.

źródło: SP Szynwałd

źródło: SP Pogórska Wola
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poprzez organizację „Aerobiku z GRA-
CJĄ”. W każdej miejscowości dwa razy 
w tygodniu odbywają się popołudnio-
we zajęcia dla wszystkich chętnych;

- w ramach zadania „działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypo-
czynek dzieci i młodzieży” Stowarzy-
szenie Mój Szynwałd kontynuowało 
zajęcia z robotyki. Zajęcia te zostały za-
początkowane w 2018 r. i z roku na rok 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 

- KGW Czerwone Korale w  Łę-
kawicy w  ramach zadania publicz-

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

20 

STOWARZYSZENIA

W  gminie Skrzyszów bardzo ak-
tywnie działają liczne organizacje 
pozarządowe. Stowarzyszenia starają 
się organizować różne ciekawe zajęcia 
popołudniowe zarówno dla dorosłych 
jak i  dla dzieci. Wzbogacenie oferty 
spędzania wolnego czasu i możliwość 
rozwijania wielu pasji wśród miesz-
kańców, mają korzystny wpływ na ich 
życie. Przedstawiamy tylko niektóre 
z wykonanych zadań wśród poszcze-
gólnych Stowarzyszeń:

- Klub Kobiet Kreatywnych GRA-
CJA dba o „ochronę i promocję zdrowia” 

NGO-sy aktywnie działają
i integrują mieszkańców

nego „kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i  dziedzictwa narodowego” 
zorganizowało dla mieszkańców różne 
warsztaty: robienie ozdób i  wykona-
nie palm wielkanocnych, tworzenie 
przedmiotów z  wikliny, wykonanie 
jajek metodą batikową czy warsztaty 
decoupage. Zorganizowano również 
spotkanie kulturalne pn. Dzień Sąsiada, 
podczas którego uczczono 1 rok dzia-
łalności Koła;

W  ramach powyższego zadania, 
Stowarzyszenie Mój Szynwałd wyda-
ło słownik gwary Szynwałdu. Niestety, 
ze względu na panujące obostrzenia 
nie udało się zrealizować dwóch za-
planowanych projektów z  turystyki 
i krajoznawstwa;

- KGW Ładna podjęło działania 
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mające na celu zorganizowanie atrak-
cyjnych warsztatów i form wypoczyn-
ku dla najmłodszych mieszkańców 
gminy poprzez organizację warsztatów 
z rękodzieła i rzemiosła artystycznego, 
zajęć z robotyki oraz wycieczki auto-
karowej;

- KGW Szynwałd zorganizowało 
dla mieszkańców kurs decoupage 
dotyczący ozdób wielkanocnych, za-
kupiło sprzęt muzyczny dla zespołu 
działającego przy KGW. Odbyły się 
również bożonarodzeniowe warsztaty 
rękodzieła artystycznego;

- Koło Pszczelarzy Skrzyszów 
w ramach „ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrod-
niczego” zorganizowało szkolenie 
na temat prowadzenia gospodarki 

pszczelarskiej. Członkowie Koła posa-
dzili również krzewy i drzewa miodo-
dajny w  pobliżu pasiek i  na terenach 
gminnych. Zorganizowano również 
dzień otwarty dla mieszkańców w sie-
dzibie Koła;

- wśród licznych zadań realizowa-
nych przez organizacje pozarządowe 
z zakresu „wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej” warto wspomnieć 
o półkoloniach organizowanych dla 36 
dzieci przez Stowarzyszenie Olimp 
Skrzyszów. „Wakacje w siodle 2020”  
to forma szkolenia młodych adeptów 

jazdy konnej w formie treningów jazdy 
konnej, zabaw ruchowych, tematycz-
nych oraz uczestnictwa w  zajęciach 
teoretycznych w formie wykładów. 

- Kluby Sportowe z terenu gminy 

Skrzyszów w ramach swojej działalno-
ści  organizują bezpłatne zajęcia z piłki 
nożnej dla dzieci i  młodzieży. Dodat-
kowo LKS Szynwałd prowadzi zajęcia 
z  piłki siatkowej, a  LUKS Skrzyszów 
z tenisa stołowego i piłki ręcznej;

- w  2020 roku kontynuowane są 
zajęcia dla Seniorów w ramach zadania 
publicznego Prowadzenie Klubu Senior 
+  POGODNY KLUBIK. W chwili obecnej 
prowadzone są zajęcia zdalnie, poprzez 

wysyłanie  pakietów do samodzielnej 
realizacji  na stronę www i facebooka. 
Seniorzy cały czas mają kontakt tele-
foniczny z  kadrą zarządzającą, dzięki 
czemu na bieżąco mogą relacjonować 
przebieg zajęć. 

Wszystkim członkom, przedstawicie-
lom organizacji pozarządowych dzięku-
jemy za Waszą pracę, ciekawe projekty, 
ogromne zaangażowanie i  podejmo-
wanie różnych inicjatyw na rzecz naszej 
gminy i jej mieszkańców w 2020 roku.  źródło: Zdjęcia przesłane przez NGO
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Koło Gospodyń Wiejskich w  Ład-
nej zakończyło realizację projektu 
„Kreatywne atelier- spędzanie czasu 
wolnego dzieci i   młodzieży” współ-
finansowanego z   budżetu gminy 
Skrzyszów. Celem projektu było zor-
ganizowanie atrakcyjnych warsztatów i  
form wypoczynku dla dzieci, pod opie-
ką wykwalifikowanych instruktorów 
i  opiekunów. Pierwszym działaniem 
było zorganizowanie warsztatów ręko-
dzielniczych. Zajęcia skierowane były 
do dzieci w wieku 6 – 14 lat. W  ramach 
projektu uczestnicy warsztatów za po-
mocą różnych narzędzi, takich jak: ma-
szyna do szycia, nici, igły, nożyczki, piły, 
farby, bejcy i  gliny tworzyli rozmaite 
kompozycje. Powstały m.in. domki dla 
owadów, dioramy, ludowe wycinanki i  

pająki oraz ceramiczne akwarium. Od-
była się również wycieczka do Zamku 
Stara Baśń w   Grybowie, gdzie dzieci 
i młodzież uczestniczyły w lekcji żywej 
historii wcielając się w  różne postaci, 
zakładając specjalne stroje i  rekwi-
zyty. Uczestnicy wycieczki przeko-
nali się co kryją 
podziemne lo-
chy, a także wy-
słuchali legend 
podziemnego 
miasta z  ukry-
tym skarbem 
Czyngis Chana. 

Innym dzia-
łaniem były za-
jęcia z  progra-
mowania, z wy-
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Koło Gospodyń Wiejskich w  Łę-
kawicy „Czerwone Korale” stara się 
integrować z  lokalną społecznością, 
włączając się w szereg działań. Zreali-
zowano projekt pn. „Wspólnie czas 
spędzimy – wioskę naszą ożywimy 
– organizacja warsztatów rękodzie-
ła” . W  ramach projektu odbyły się 
warsztaty prowadzone przez instruk-
torkę Darię Zaborowską, na których 
wykonano m.in. pachnące mydełka 
z gliceryny. Dużo zabawy dostarczyło 
plecenie makramy, pomimo począt-
kowych trudności uczestnicy opano-
wali tę niełatwą sztukę. Z kolei zajęcia 
z haftu oraz szydełkowania pozwoliły 
nauczyć się wielu różnych technik tych 

niełatwych sztuk.  Podczas warsztatów 
ceramicznych okazało się, że z szarej, 
niepozornej gliny można wyczarować 
ciekawe przedmioty, które po pomalo-
waniu i ostatecznej obróbce zamieniły 
się w małe arcydzieła. 

W ramach integracji, KGW Czerwone 
Korale zorganizowało wspólny wyjazd 
do Krynicy. Głównym punktem wyciecz-
ki była wieża widokowa, która wznosi się 
na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny 
Arena i jest pierwszym takim obiektem 
w Polsce, o unikalnej drewnianej kon-
strukcji. Wyjazd był udany i na pewno 
na długo zagości w pamięci uczestników. 

Ponadto grupa dzieci z  Łękawicy 
wzięła udział w projekcie realizowanym 

przez Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, przy 
wsparciu Województwa Małopolskiego 
pn. „Lokalna Dziesiątka”. Realizowane 
były zadania na rzecz upowszechniania 
kultury wśród lokalnej społeczności. 
Niestety liczne obostrzenia sprawiły, że 
zajęcia mogły być kontynuowane wy-
łącznie online. Stowarzyszenie zapra-
sza więc do wirtualnego odwiedzenia 
wystaw na stronie: www.tuiteraz.com.
pl oraz na portalu społecznościowym 
Facebook (tuiterazwmalopolsce).

Jednocześnie trwa remont lokalu, 
który stanie się nową siedzibą KGW 
Czerwone. Zostały wymienione okna, ale 
to dopiero początek prac. Konieczna jest 
wymiana pieca C.O., instalacji, podłogi. 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, lokal 
z pewnością zyska nową świetność i bę-
dzie służył innym przez następne lata.

KGW „Czerwone Korale”

Podsumowanie projektu KGW w Ładnej
korzystaniem robotów, które dzieci 
same składały z  klocków LEGO. Tego 
typu zajęcia pozwalają na kształcenie 
umiejętności kodowania u dzieci i mło-
dzieży, rozwijają zdolności intelektual-
ne, uczą podstaw mechaniki, fizyki czy 
elektroniki.

źródło: KGW Łękawica

źródło: KGW Ładna

http://www.tuiteraz.com.pl
http://www.tuiteraz.com.pl
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Po wiosennej przerwie, związa-
nej z  pandemią, Placówki Wsparcia 
Dziennego w  Skrzyszowie i  Pogór-
skiej Woli wznowiły swoją działalność.  
Dla podopiecznych zorganizowano 
wycieczkę do Muzeum Lizaka w Jaśle, 
gdzie dzieci poznały historię pro-
dukcji słodyczy oraz własnoręcznie 
wykonały lizaka, którego zabrały do 
domu. Ponadto zorganizowano wy-
jazd do kina, do Papugarni, czy do Zoo 
w  Krakowie. Możliwość obserwacji 
zwierząt dostarczyła dzieciom wielu 
pozytywnych emocji. 

W październiku dzieci uczestniczy-
ły w modlitwie różańcowej, wspierane 
przez dziadków i rodziców.  Przygoto-
wania te poprzedzone były oglądaniem 
filmu ,,Pastuszkowie z Fatimy", ,,Papież 
Jan Paweł II "z  filmoteki Promyczka 
Dobra oraz wykonaniem gazetki tema-

tycznej. Pogłębianie wiedzy o świętym 
Papieżu w roku 100-lecia Jego urodzin 
było okazją do rozbudzenia u wycho-
wanków uczuć patriotycznych i dumy 
z bycia Polakiem oraz uczniem szkoły, 
której J.P. II jest patronem.

Przed Uroczystością Wszystkich 
Świętych, dzieci wybrały się na cmen-
tarz, aby uczcić pamięć zmarłych mo-
dlitwą, zapaleniem zniczy i złożeniem 
kwiatów. Wychowankowie 
odwiedzili grób śp. księdza 
Michała Bednarza wybitnego 
biblisty i patrioty pochodzą-
cego ze Skrzyszowa.

P l a c ó w k a  Ws p a r c i a 
Dziennego Kolorowa Przy-
stań stara się sprostać ocze-
kiwaniom  podopiecznych  
i  ich rodziców.  Ciekawy 
sposób prowadzenia zajęć, 
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„Kreatywne Ogrody” to tytuł nie-
dawno zrealizowanej przez Klub Kobiet 
Kreatywnych GRACJA inicjatywy lokal-
nej, jak również przepiękna wystawa 
internetowa wyczarowanych prac 
uczestniczek projektu oraz zielona 
instalacja naścienna, którą można 
podziwiać w siedzibie stowarzyszenia. 
Projekt, którego głównym celem była 
ekonomizacja stowarzyszenia, polegał 
na przeprowadzeniu cyklu warsztatów 
edukacyjnych z  zakresu naturalnych 
nasadzeń roślinnych w pięknej aranża-
cji, które przejęły formę Kreatywnych 
Ogrodów Stojących – tzw. lasów w sło-
iku, Kreatywnych Ogrodów Wiszących 
tj. kokedamów oraz Kreatywnego 
Ogrodu Wertykalnego – tzw. zielonej 
ściany. Uczestniczki projektu praco-
wały pod okiem wykwalifikowanej 
instruktorki – florystki Renaty Tabiś, 
wykorzystując do swoich DZIEŁ od-
powiednio dobraną roślinność o proz-
drowotnych właściwościach. Dzięki 
takim aranżacjom możemy wprowa-
dzić do naszych domów i do naszego 
bezpośredniego otoczenia naturalny 

element, który z  jednej strony pięk-
nie i  estetycznie wygląda ale przede 
wszystkim ma zbawienny wpływ na 
nasze zdrowie. Rośliny takie jak np. 
skrzydłokwiat, fitonia, paproć, bluszcz, 
chrobotek reniferowy oczyszczają po-
wietrze, wpływają na samopoczucie 
i psychikę, zmniejszają stres i hałas.

Z pracami projektowymi można się 
zapoznać na wystawie internetowej 

przedstawionej na profilu KKK GRACJA 
lub odwiedzając siedzibę stowarzysze-
nia. Można je także nabyć. Klub poleca 
aranżacje świąteczne w słoikach, pięk-
nie oświetlone i udekorowane. 

W Skrzyszowie powstały 
KREATYWNE OGRODY

Placówka Wsparcia Dziennego 
„Kolorowa Przystań” rozmaite gry i zabawy, rozwijanie zain-

teresowań, pomoc w odrabianiu zadań 
domowych – to tylko niektóre aspekty 
codziennej działalności. Od września, 
do placówki przybyli nowi wychowan-
kowie, co napawa optymizmem i daje 
siły do dalszej pracy, gdyż oznacza to, 
że podopieczni dobrze czują się w tym 
miejscu, systematycznie uczęszczają 
na zajęcia i  z  łatwością integrują się 
ze sobą. 

Zdjęcie: A. Sołowij

Projekt realizowany w ramach projektu "Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej– Subregion Tarnowski", 
przy wsparciu RPO WM na lata 2014-20, współfinansowanego z EFS

źródło: KKK Gracja
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Kończący się rok 2020 był niezwykły 
dla Gminnego Centrum Kultury i  Bi-
bliotek w Skrzyszowie, jak i wszystkich 
instytucji kultury na świecie. Pandemia 
pokrzyżowała większość planów, ale 
pomimo to udało się wiele zrobić, choć 
działania musiały być dostosowywane 
do otaczającej nas rzeczywistości.

Początek roku nie zapowiadał 
większych zmian. GCKiB wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów oraz Szkołą Podstawową 
nr 1 w Skrzyszowie z przytupem zor-
ganizowało jubileuszowy X Koncert 
Charytatywny pod patronatem Wójta 
Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora. 
Gwiazdą wydarzenia była legenda 
polskiej muzyki rozrywkowej Maryla 
Rodowicz, a dzięki rekordowej hojności 
sponsorów, udało się pomóc kolejnym 
pięciorgu dzieciom z terenu gminy na 
łączną kwotę: 50 964,06 zł.

Ferie zimowe odbyły się bez zakłó-
ceń. Zaproponowano tradycyjne warsz-
taty dla dzieci: „Zrób sobie Twistera” 
oraz „Tworzenie zimowego pudełka” 
i „Tworzenie lampionu z efektem szronu”. 
Zajęcia odbyły się w każdej miejscowości 
naszej gminy.

Na przełomie stycznia, lutego i na 
początku marca GCKiB wspólnie z soł-
tysami zorganizowało Turnieje sza-
chowe. Odbyło się 5 zawodów, w któ-
rych wzięło udział ok. 100 zawodników 
(część z  nich brała udział w  każdym 
turnieju). Na to działanie zostały po-
zyskane środki zewnętrzne z Fundacji 
LOTTO na kwotę 6800 zł. 

W lutym rozpoczęły się prace zwią-
zane z utworzeniem w bibliotece w Łęka-
wicy pracowni Makerspace. Pozyskane 
środki zewnętrzne z Fundacji Orange 
w kwocie 15 077 zł oraz wkład własny 
GCKiB pozwoliły na powstanie jednej 
z pięciu nowoczesnych pracowni w Pol-
sce. Wyremontowano i przystosowano 
pomieszczenia w bibliotece w Łękawicy, 
zakupiono ploter laserowy i drukarkę 

3D oraz materiały takie jak sklejka, 
filamenty, filc itp. Pracownicy GCKiB 
uczestniczyli w specjalistycznych szko-
leniach dot. obsługi urządzeń. Ponadto 
udało się pozyskać środki na zakup 
dodatkowych materiałów oraz otrzymać 
4 laptopy. W przyszłym roku planowane 
są warsztaty dla mieszkańców z projek-
towania i druku 3D oraz obsługi plotera 
laserowego. Świadczone będą również 
usługi dla podmiotów zewnętrznych 
oraz będzie można drukować/wypalać 
na potrzeby gminne. 

Marzec okazał się miesiącem prze-
łomowym. Z  Muzeum Ziemi Kujaw-
skiej i  Dobrzyńskiej we Włocławku 
sprowadzono niesamowitą wystawę 
edukacyjną pt. „Kąpiel w bali. Zwyczaje 
higieniczne dawnej wsi”, połączoną 
z warsztatami mydlarskimi, która zaraz 
po otwarciu 8 marca została zawieszo-
na ze względu na stan epidemii. Warto 
wspomnieć, że na zwiedzanie połączone 
z warsztatami zapisało się ponad 960 
osób. Chcąc wyjść naprzeciw ogranicze-
niom, wystawa udostępniona została on
-line w formie filmów „Higiena na raty”, 
które GCKiB zrealizowało samodzielnie.

Kwiecień i maj były najtrudniejszymi 
miesiącami epidemicznymi wypełnio-
nymi działaniami wspierającymi służby 
medyczne oraz osoby najbardziej na-
rażone na COVID-19. GCKiB  wspólnie 
z KKK „Gracja”, stowarzyszeniami, KGW, 
mieszkańcami i  placówkami oświa-
towymi wzięło udział w  akcji „Zrzuć 
koronę – uszyj maskę”. Do zadań GC-
KiB należało zapewnianie materiałów, 
koordynowanie rekrutacji osób chęt-
nych do szycia i dystrybucja maseczek, 
a  także promocja wydarzenia. Dzięki 
wspólnej pracy przekazano do użytku 
maseczki w  liczbie 4163 sztuk oraz 20 
kombinezonów, co w początkowej fazie 
pandemii, było dużym i  wymiernym 
wsparciem. Maseczki były również roz-
dawane wszystkim seniorom z gminy 
Skrzyszów (z dostarczeniem do domu) 
w ramach akcji „Maseczki dla seniorów”. 
Zorganizowano także rozdawanie mase-
czek wszystkim chętnym mieszkańcom 
gminy w remizach OSP. Nieszablono-
wym pomysłem stał się Maseczkomat, 
umieszczony przed wejściem do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie, który 
służy mieszkańcom do dzisiaj. 

Kultura w czasie pandemii Największy smutek sprawił brak 
możliwości zorganizowania kolejnego 
Mundurowego Dnia Dziecka. Aby choć 
trochę wynagrodzić dzieciom stratę 
niniejszego wydarzenia, zorganizowano 
(Nie)mundurowy Dzień Dziecka. Po-
legał on na stworzeniu filmu, w którym 
wystąpili dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
instytucji, a także przedstawiciele policji, 
OSP, nadleśnictwa oraz wójt. Za jego 
pośrednictwem, w  humorystyczny 
sposób, złożono życzenia najmłodszym 
mieszkańcom gminy Skrzyszów. Wraz 
z  filmem ogłoszony został konkurs. 
Każda osoba, która odpowiedziała 
poprawnie na pytania dot. gminy, mo-
gła wygrać atrakcyjne nagrody (m.in. 
hulajnogę elektryczną i  łyżworolki). 
Losowanie nagród odbyło się 4 czerwca 
br. na antenie Tarnowskiej.tv. Ilość osób 
biorących udział w konkursie to 236 os. 
Film wyświetlono: 2380 razy (stan na 
dzień 26.11.br.).

Kolejnym filmem zrealizowanym 
przez GCKiB był teledysk o ppłk. Zbi-
gniewie Baszaku. Został on stworzony 
przy współpracy ze Szkołą Podstawową 
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie.

W wakacje, zgodnie z obowiązujący-
mi zasadami sanitarnymi, GCKiB zapro-
ponowało zarówno zajęcia dla dzieci, jak 
i całych rodzin. Były to: Weekendowa 
Gra Terenowa -  gra inspirowana ge-
ocachingiem, w której, aby wziąć udział, 
niezbędny był telefon typu smartfon. Gra 
polegała na znajdowaniu skrytek, rozsia-
nych na terenie gminy Skrzyszów. Miała 
ona za zadanie poznanie naszej gminy 
oraz integrację międzypokoleniową – 
rodziny mogły spędzić wspólnie czas. Dla 
drużyn, które przesłały poprawne hasło, 
czekały nagrody: zestaw gier planszo-
wych. W grze wzięło udział 37 drużyn. 
Oprócz tego w wakacje zorganizowano 
warsztaty plastyczne tj. mydlarskie 
i dotart-kropkowanie oraz cieszące się 
dużym powodzeniem warsztaty z ro-
botyki. Ferie letnie zakończyła premia 
lotna Karpackiego Wyścigu Kurierów, 
który przejeżdżał przez naszą gminę.

GCKiB organizuje także zajęcia z ję-
zyka angielskiego, które z  uwagi na 
zaistniałą sytuację, musiały zostać za-
wieszone. W 2020 roku w tych zajęciach 
wzięło udział ponad 150 dzieci. Oprócz 
tego przy wsparciu GCKiB funkcjonuje 
zespół folklorystyczny Szynwałdzia-
nie, który tworzą młodzi mieszkańcy 
gminy Skrzyszów. W ten sposób przy-
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czyniają się do promocji kultury ludowej. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń 

tego roku miała być 100. rocznica uro-
dzin Jana Pawła II. Wcześniejsze rozległe 
plany dostosowano do pandemii i 4 paź-
dziernika odbył się Koncert Poezji Karola 
Wojtyły „Karolowe Pieśni na 100-lecie 
urodzin Jana Pawła II” w wykonaniu 
Wojtka Klicha z zespołem. Wydarzenie 
transmitowane było za pośrednictwem 
Tarnowskiej.tv. Koncert zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Skrzyszów, Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie oraz 
GCKiB, a  dofinansowany był z  Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie .

W  listopadzie koordynowaliśmy 
akcję – Chryzantema, podczas której 
rozdano ok. 5500 sztuk chryzantem, 
pochodzących od miejscowych/lokal-
nych hodowców.

Rok zakończył konkurs „Mikołaj by 
się uśmiał” – połączony z rozdawaniem 
prezentów przez Mikołaja.

Wszystkie okolicznościowe, trady-
cyjne imprezy – 3 maja, 11 listopada, 
Dożynki Gminne – ograniczone zostały 
do Mszy św.

Warto pamiętać, że działalność 
GCKiB nie skupia się wyłącznie na im-
prezach.

Biblioteka wykorzystała 2020 rok 
na przeprowadzenie inwentaryzacji 
zbiorów oraz opracowywanie i publi-

kowanie materiałów dla czytelników 
spędzających czas na kwarantannie. 
Pandemia pokazała, jak ważną rolę od-
grywa książka dla mieszkańców gminy 
Skrzyszów, co widać na przykładzie 
wypożyczonych książek - ponad 25 000 
woluminów (w porównaniu do 2019 roku 
– 30 651). Rekordową dotację 40 000 
złotych pozyskaną z  Biblioteki Naro-
dowej przeznaczono na zakup ok. 3500 
nowych książek. Ponadto zrealizowano 
projekty: „Mała książka wielki czło-
wiek”, „Podziel się książką” i „Książka 
na telefon”. 

Mówiąc o sporcie, należy pamiętać, 
że Orliki na terenie gminy Skrzyszów 
przeszły na utrzymanie GCKiB. W ra-
mach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” uzyskano kwotę 20  400 zł na 
animatorów. Ponadto utworzona zosta-
ła gminna drużyna żeńska trampkarek 
w piłkę nożną, trenująca przy klubie 
LUKS Skrzyszów i wspierana przez GC-
KiB. Dziewczyny, wśród których więk-
szość pochodzi z terenu gminy, odniosły 
sukces i awansowały do Centralnej Ligi 
Juniorek U-15. Po raz kolejny zorgani-
zowano Amatorską Ligę Orlikową, 
w której wzięło udział 12 drużyn, ponad 
170 zawodników, a  rozgrywki trwały 
w sumie 11 tygodni. Ponadto wsparte 
zostały Turnieje piłki halowej, piłki nożnej 
i zawody konne.

W ramach działalności promocyjnej 
i współpracy, wydane zostało 4 nume-
ry Kwartalnika Mieszkańców Gminy 

Skrzyszów Echo Gminy. GCKiB czuwa 
nad stroną internetową oraz portalami 
społecznościowymi gminy Skrzyszów, 
dbając, aby na bieżąco mieszkańcy 
byli informowani o  inwestycjach, wy-
darzeniach kulturalnych, sportowych 
i  innych aktualnościach. Pracownicy 
GCKiB odświeżają także „witacze”  
(tj. czyszczenie i  malowanie), które 
umieszczone są przy głównych wjazdach 
do gminy Skrzyszów. Przy współpracy 
GCKiB zorganizowano również Konfe-
rencję Pszczelarską, wsparto budowę 
nowego miejsca spotkań tzw. Skwerek 
w Łękawicy. Jednym z najciekawszych 
inicjatyw było pozyskanie zagranicznej 
gminy partnerskiej – węgierskiego mia-
sta Abony, z którym została podpisana 
umowa o współpracy w lutym br. Dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym, 
w  kwietniu udało się przeprowadzić 
odnowę elewacji i części drewnianych 
budynku biblioteki w  Szynwałdzie 
przez co odzyskał on swój blask.

Ogółem w  ciągu roku ze źródeł 
zewnętrznych pozyskano 114 092 zł.

Nie da się ukryć, że czas pandemii 
był i  jest ciężki dla kultury w  naszej 
gminie, lecz nie oznacza braku działań 
i zaangażowania w różnorakie przed-
sięwzięcia. Zwłaszcza, że przyszły rok 
zapowiada wiele nowych wyzwań, na 
poczet których podjęto pracę. Będzie to 
m.in. remont byłej szkoły na Świniogórze 
i zagospodarowanie tamtejszego terenu, 
w kierunku rekreacji i turystyki. 

Ferie zimowe 2021 roku zbliżają 
się wielkimi krokami. Decyzją rządu 
odbędą się one we wcześniejszym, 
wspólnym dla całego kraju terminie, 
tj. 4-17 stycznia. Gminne Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Skrzyszowie pragnie 
zaprosić najmłodszych mieszkańców 
gminy Skrzyszów na zajęcia pełne ma-
gii i kolorów. Na początku odbędą się 

warsztaty chemiczne, w trakcie których 
poznamy zasady działania dwutlenku 
węgla oraz stworzone zostaną Slime. 
Nie zabraknie także pokazów i ekspe-
rymentów, w trakcie których dojdzie do 
wybuchów i błysków. Wszyscy uczest-
nicy zostaną przyodziani w  fartuchy 
i  gogle, aby móc poczuć się niczym 
Maria Curie-Skłodowska, podczas od-

Kamera, akcja i… Glutek. Ferie 2021
krywania nowych pierwiastków. 

Ale to nie wszystko. Odbędą się 
również warsztaty, w  trakcie których 
ożywiony zostanie obraz. W ten sposób 
stworzone zostaną filmy animowane 
metodą poklatkową. Uczestnicy zajęć 
zdecydują o tematyce filmów, stworzą 
scenariusz, bohaterów, a  także, przy 
pomocy najróżniejszych dźwięków, 
zadbają o  jego nagłośnienie. Efekty 
ich pracy będzie można zobaczyć za 
pośrednictwem internetu.  

Zajęcia odbędą się w  drugim ty-
godniu ferii (11-15 stycznia 2021 roku), 
zgodnie z  obowiązującymi zasadami 
sanitarnymi. Ilość miejsc ograniczona. 
Szczegóły na plakatach i  na stronie 
internetowej GCKiB.

Sfinansowano 
ze środków

Fundacji PZU
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Na najmłodszych mieszkańców gminy 
Skrzyszów zawsze można liczyć. Tym razem zada-
nie było trudne  - rozśmieszyć Mikołaja. Kilkana-
ście osób postanowiło podjąć się wyzwana i przy 
pomocy kredek oraz aparatów stworzyć prace, 
przywołujące na twarzy uśmiech. W ten sposób 
powstały dzieła, obok których nikt nie jest w stanie 
przejść obojętnie. 

Wszystkie prace, jakie trafiły do Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zostały 
przekazane Mikołajowi, który uśmiał się po kolana. 
Chcąc osobiście podziękować osobom biorącym 
udział w akcji Mikołaj by się uśmiał, postanowił 
wyruszyć w podróż po gminie Skrzyszów i odwie-
dzić autorów otrzymanych prac. Jednak z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną, Mikołaj w tym roku 
nie mógł poczęstować się ciasteczkiem i wypić 
gorącego kakao. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestni-
kom zabawy Mikołaj by się uśmiał organizowanej 
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie. Przesłano ponad dwadzieścia prac, których 
autorzy pochodzili ze wszystkich miejscowości 

mikołaj by się uśmiał
rozstrzygnięcie zabawy mikołajkowej 

gminy Skrzyszów. Najmłodszy uczestnik 
miał 3 lata. Pragnęlibyśmy także podzię-
kować parafii pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Łękawicy, za pomoc w przeprowadze-
niu akcji rozdawania prezentów. 

Chcesz, aby nasza gmina dalej mogła się prężnie rozwijać? I Ty możesz aktywnie 
w  tym pomóc! Od stycznia do kwietnia istnieje możliwość rozliczenia swoich 
dochodów, z których aż 38% podatku może trafić do budżetu gminy. Nie jesteś 
zameldowany w gminie? To nie przeszkadza! Nie musisz się meldować a wystar-
czy, że w zeznaniu wpiszesz swój faktyczny adres zamieszkania, który znajduje 
się na terenie gminy Skrzyszów, a wtedy twój podatek stanie się częścią kolejnej 
inwestycji.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Mój 
Szynwałd ukazała się publikacja pt. 
„Słownik gwary Szynwałdu”. 

W książce znalazły się dawne na-
zwy: przedmiotów, urządzeń, roślin, 
zwierząt, a także określenia odno-
szące się do wyglądu i zachowania 
ludzi. Wszystkie słowa zostały spisane 
przez czterech autorów: Piotra Ziębę, 
Stanisława Podrazę, Annę Mądel i 
Magdalenę Dudę, przy dużej pomocy 
mieszkańców Szynwałdu, którzy prze-
kazywali im swoją wiedzę.

Obecne zmiany zachodzące na 
wsi, odchodzenie starszych pokoleń 
i rozwój społeczeństwa prowadzą 
do zanikania gwary. Słownik ten jest 
próbą ocalenia przed zapomnieniem, 
tej ważnej części tożsamości lokalnej.

Książkę można kupić w Bibliotece 
Publicznej w Szynwałdzie, w cenie  
15 zł za sztukę.

Zadanie „Opracowanie i wyda-
nie słownika gwary z Szynwałdu” 
jest współfinansowane przez Gminę 
Skrzyszów.

Jak dawniej 
w Szynwałdzie mówiono
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W niedzielę 8 listopada na obiektach 
sportowych Przeciszovii Przeciszów do 
turnieju finałowego, który miał wyłonić 
dwie drużyny awansujące do Cen-
tralnej Ligi Juniorek U-15 przystąpiły 
cztery drużyny piłkarskie dziewcząt, 
a wśród nich: gospodarze Przeciszovia 
Przeciszów, LUKS Skrzyszów, Sta-
szówka-Jelna oraz Wisła Brzeźnica. 
Nasze dziewczęta pod wodzą trenera 
Mateusza Zbrożka, swój pierwszy mecz 
stoczyły z  gospodarzami turnieju. 
“Mecz bardzo zacięty z  dużą ilością 
niewykorzystanych sytuacji z  naszej 
strony, przegrywaliśmy po rzucie kar-
nym, ale w końcówce meczu wyrówna-
ła wracająca po kontuzji ręki Zuzanna 
Wróbel.” – komentował trener drużyny. 
Mecz finalnie zakończył się remisem 1:1 
W  drugim meczu drużyna LUK-
Su wygrała z  Wisłą Brzeźnica 1:0 
po strzelonym golu w  końców-
ce meczu przez Martynę Zuziak. 
W ostatnim spotkaniu naszych dziew-
cząt tego dnia był pojedynek z  fa-
worytkami turnieju Staszówka-Jelna. 
“Mecz w  pierwszej połowie wyrów-
nany, do przerwy prowadzimy 1:0 po 
bramce Weroniki Kolarz. Po zmia-
nie stron rywalki nas zdominowały 
i  przegrywamy 1:4.” – dodał trener. 
W  finalnym rozrachunku LUKS 
Skrzyszów zajął 2 miejsce w tabeli z 4 
punktami i tym samym awansował do 
Centralnej Ligi Juniorek U-15.

Po zasłużonym awansie, dziewczy-
ny przygotowują się do nowego sezonu. 
Oprócz systematycznych treningów, 

przygotowania opierają się również na 
spotkaniach w formie meczów towarzy-
skich. W środę 02 grudnia dziewczęta 
pod wodzą trenera Mateusz Zbrożka 
odbyły spotkanie kontrolne z drużyną 
dziewcząt Beniaminka Krosno. Jest to 
klub z kilkuletnią tradycją w szkoleniu 
drużyn dziewczęcych, a wśród swoich 

Sukcesy dziewcząt LUKS Skrzyszów
największych sukcesów można odno-
tować udział w finałach ogólnopolskie-
go turnieju „Z  Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”. Na boisku nasze 
dziewczęta rozegrały wspaniałe spo-
tkanie i  zwyciężyły 6:3. Gratulujemy 
awansu i zwycięstwa,  życzymy kolej-
nych sukcesów!

Po wiosennej absencji od rozgry-
wek ligowych nadszedł czas jesien-
nych zmagań w nowym sezonie roz-
grywkowym. W lidze okręgowej LKS 
Ładna z bilansem meczowym 8-0-8 
zajmuje 7 miejsce w tabeli. Na miejscu 
5 uplasował się LUKS Skrzyszów 
z bilansem 8-6-2. W klasyfikacji derb 
gminnych mają najlepszy bilans. 
Najwyższe wśród drużyn gminnych 
3 miejsce zajął LKS Szynwałd przy 
bilansie 9-3-4. Należy dodać, że posia-
dają najlepszą defensywę pod wzglę-

dem straconych bramek. W  A  klasie 
na pozycji lidera plasuję się KS PO-
GORIA Pogórska Wola. Drużyna ma 
najskuteczniejszy atak (47 bramek). 
Bilans rundy to 11-3-1. W B klasie na 

Podsumowanie rundy jesiennej
6 miejscu znalazła się KS Łękawica 
z bilansem 3-2-5. W rundzie życzymy 
wszystkim drużynom jak najwięcej 
zwycięstw, strzelonych bramek i wy-
sokiej dyspozycji.



KONKURS „mIKOŁAJ BY SIĘ UŚmIAŁ”  

GmINA SKRZYSZÓW ŚWIĄTECZNIE


