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Gmina Skrzyszów dla Ukrainy
Mieszkańcy gminy Skrzyszów
chętnie niosą pomoc mieszkańcom
Ukrainy. W dramatycznych okolicznościach łączą się w bólu i chcą pomagać.
W piątek 25 lutego br. pierwsza rodzina
z Ukrainy zamieszkała w Łękawicy.
Sołtys Stanisław Starostka, pracownicy
UG, strażacy OSP oraz KGW „Czerwone Korale” zrobili wszystko, aby na
czas przygotować lokal, dzięki czemu
uchodźcy mogli choć trochę poczuć
się jak w domu.
W niedzielę, 27 lutego br., we
wszystkich remizach OSP gminy
Skrzyszów odbyła się zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, tj. materace,
koce, pościel, artykuły higieniczne
i artykuły spożywcze. Zbiórka była
kontynuowana przez cały tydzień
w godzinach 16-20. Dary można było
przynosić do wszystkich remiz OSP.
Strażacy OSP z gminy Skrzyszów
dołączyli do zbiórki zorganizowanej
przez komendanta głównego PSP
nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka dla
strażaków z Ukrainy. Przekazane zostały: 32 hełmy strażackie, 8 par butów
strażackich, 26 ubrań specjalnych,
para rękawic strażackich, 4 węże W-75,
2 węże W-52, prądownica oraz ubranie
koszarowe. Druhowie przygotowali remizy OSP na przyjęcie uchodźców. Do
dyspozycji przekazane zostały miejsca
noclegowe.
Obecnie na terenie gminy
Skrzyszów przebywa ok. 200
osób z Ukrainy (stan na 24.03.
br.). Mieszkają zarówno w domach, hotelach jak i remizach
OSP. Liczba ta nieustannie
się zmienia. Uchodźcy w dalszym ciągu wyjeżdżają, a nowi
przyjeżdżają. Większość osób
to kobiety z dziećmi (często
chorymi). Z początku akcji
pojawiały się osoby przygotowane udać się w dalszą
podróż. Obecnie uchodźcy
przyjeżdżają bez niczego,
niedożywieni, wycieńczeni
podróżą, z ogromem trauma-
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tycznych przeżyć. Współpraca wszystkich szczebli samorządu i jednostek
umożliwia zabezpieczenie niezbędnej
pomocy kompleksowo. Kupowane są
lekarstwa, artykuły spożywcze i higieniczne. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej każdego z osobna rejestruje i zabezpiecza bieżące potrzeby,
a Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
dba o zdrowie. Sztab kryzysowy pracuje 24 godziny na dobę.
W przygotowanie paczek dla Ukrainy zaangażowali się m. in. pracownicy
Urzędu Gminy, strażacy OSP, stowarzyszenia oraz wiele indywidualnych
osób, których nie sposób wymienić.
Strażacy OSP od samego początku
służą pomocą o każdej porze, robią
zakupy, zapewniają transport, miejsca
noclegowe, magazynują dary, reagują
adekwatnie do sytuacji. Nie do przecenienia jest także pomoc niesiona przez
mieszkańców.
W piątek 18 marca br., w bibliotece
w Szynwałdzie, zorganizowane zostało
spotkanie dla uchodźców z Ukrainy,
przebywających na terenie gminy
Skrzyszów. Spotkanie to stanowiło
okazję do wzajemnego poznania się,
rozmowy, a także przedstawienia naszej gminy uchodźcom. Poruszone zostały kwestie dotyczące m.in: ochrony
zdrowia (zasad korzystania z usług le-

karza, recept, szczepień), świadczeń socjalnych, wyrobienia potrzebnych dokumentów, edukacji, zajęć na boiskach
Orlik. GCKiB zorganizowało naukę
j. polskiego oraz zajęcia na świetlicy dla
dzieci i młodzieży.
Dziękujemy wszystkim, którzy
choćby w najmniejszy sposób pomagają. Efekty przerastają wszelkie
oczekiwania. Zachęcamy do śledzenia
strony internetowej gminy Skrzyszów
(wraz z portalami społecznościowymi),
gdzie będziemy na bieżąco informować
o sytuacji i potrzebach.
Dla wszystkich, którzy chcą pomóc finansowo uchodźcom z Ukrainy
uruchomione zostało konto Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Skrzyszów,
na które można wpłacać darowizny:
35 8589 0006 0250 0926 0403 0001,
tytuł przelewu: „Pomoc dla obywateli
Ukrainy – cele statutowe”.
GOPS zbiera informacje od osób,
które deklarują chęć przyjęcia mieszkańców Ukrainy pod swój dach – tel.
797 999 102. Każda osoba, która
zapewni nocleg i wyżywienie dla
uchodźców może liczyć na wsparcie
w wysokości 40 zł/os. Wszystkie osoby, które przyjmują osoby z Ukrainy
zobowiązane są do zgłoszenia tego
faktu do Urzędu Gminy w Skrzyszowie
(tel. 797 999 102).

Redaguje zespół: Danuta Flaumenhaft, Magdalena Obal, Jarosław Ciochoń, Dawid Kapustka
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Pragniemy nadmienić, że przesłanie materiałów nie jest jednoznaczne
z tym, że zostaną opublikowane, co również tyczy się fotografii.
Przesłane materiały mogą być redagowane, a także mogą ulec skróceniu.

Polub nas na Facebook: GCKiB ECHO-GMINY-Kwartalnik-Mieszkańców Gminy Skrzyszów
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Otwarcie pierwszego gminnego żłobka
Pod koniec stycznia został uroczyście otwarty pierwszy żłobek w gminie
Skrzyszów. Nowy budynek powstał
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks.
Piotra Skargi. Składa się m.in. z sal dla
2 oddziałów, wózkowni, przewijalni,
kuchni z zapleczem i magazynów. Został wyposażony w klimatyzację oraz
jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (tj. winda).
W trakcie uroczystego otwarcia
budynek został poświęcony przez ks.

kanonika Zdzisława Gniewka – proboszcza parafii pw. św. Stanisława
BM w Skrzyszowie. Po przecięciu
wstęgi goście zwiedzili obiekt. Nie
zabrakło gratulacji i zachwytów.
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin
Kiwior zwrócił uwagę, że w żłobku,
po otwarciu 3 oddziału, znajdzie
opiekę 45 dzieci. Przypomniano,
że na niniejszą placówkę czekała
cała społeczność gminy Skrzyszów.
Wiceminister Nauki i Szkolnictwa
prof. Włodzimierz Bernacki wspomniał o wspaniałym darze, jakim
jest macierzyństwo, które uczy
pokory i pozwala odkryć życie na
nowo. Zachwyt zgromadzonych
osób wzbudził także czas wykonania inwestycji. Goście powtarzali
za Wicewojewodą Małopolski Ryszardem Pagaczem, że „realizacja
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przebiegła dobrze i szybko”.
Powstanie pierwszego gminnego
żłobka byłoby niemożliwe bez współpracy na szczeblu samorządowym,
parlamentarnym, wojewódzkim i rządowym, o czym przypomniał m.in.
Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.
Warto wspomnieć, że przed oficjalnym
otwarciem lista podopiecznych był
pełna, co świadczy wyłącznie o tym,
jak ważna była to inwestycja. Magdalena Kopczyńska, radna powiatu

tarnowskiego, pochwaliła decyzję, jaką
podjął Samorząd Gminy Skrzyszów,
dotyczącą budowy żłobka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się
do powstania żłobka: Sekretarzowi
Stanu, Pełnomocnikowi Rządu ds.
monitorowania wdrażania reformy
szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierzowi Bernackiemu, Posłowi
na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu, II Wicewojewodzie Małopolski
Ryszardowi Pagaczowi, Radnej
Powiatu Tarnowskiego Magdalenie
Kopczyńskiej, Radnemu Powiatu
Tarnowskiego Józefowi Gądkowi,
Radnym Gminy Skrzyszów, sołtys
Skrzyszowa Halinie Mondel, pracownikom Urzędu Gminy w Skrzyszowie oraz wszystkim osobom,
które wspierały niniejszą inwestycję. Podziękowania należą się także
firmie Tomax Sp. z o. o., za rzetelne
i terminowe wykonanie inwestycji.
Na budowę żłobka otrzymano dofinansowanie w wysokości
1 727 737 zł. Inwestycja uzyskała
też wsparcie w ramach programu
„Maluch+”. W żłobku czynne są 2
oddziały, które zapewniają opiekę
dla 30 dzieci. W najbliższych miesiącach zostanie otwarty 3 oddział,
co pozwoli zwiększyć opiekę do 45
dzieci.

kwiecień 2022
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Budowa hali w Szynwałdzie
Trwają prace przy budowie nowej
hali sportowej w Szynwałdzie. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych,
Gmina Skrzyszów pozyskała dofinansowanie w wysokości 9 819 627 zł na budowę hali, która w niedalekiej przyszłości zostanie wybudowana i połączona
przewiązką z istniejącym budynkiem
szkoły. Obiekt posiadać będzie salę
gimnastyczną o wymiarach 55 m x 27 m
z trybunami na ok. 400 stałych miejsc
siedzących oraz arenę z boiskami do piłki ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki.
Dodatkowo do dyspozycji użytkowników zostaną wybudowane m.in. po 2

szatnie dla chłopców i dziewcząt z wydzieloną częścią wspólną, z natryskami
oraz sanitariatami przy szatniach, pokój
nauczycieli, pomieszczenie na sprzęt

Powstało nowe oświetlenie
Kolejna inwestycja, która zwiększy
poziom bezpieczeństwa mieszkańców
została zakończona. Przy drodze „Na
Hoima” w Skrzyszowie zostało wykonane 18 stanowisk słupowych oraz zamon-

towano 10 opraw oświetlenia ulicznego
typu LED. Został wybudowany odcinek
linii napowietrznej o długości trasy 750
m oraz wycięto drzewa, które kolidowały
z instalacją.

sportowy, mała sala fitness oraz 2 sale
lekcyjne mieszczące po 30 uczniów. Dla
osób z niepełnosprawnościami zainstalowana zostanie winda.

Wartość wykonanych prac to 73 000
zł brutto.
Wykonawcą zadania była Firma
Handlowo Usługowa AL-PEK Stevan
Ristovski z Tarnowa.
Oświetlenie zostanie uruchomione
po akceptacji ze strony Tauronu.

Rozbudowa garażu OSP w Skrzyszowie
Trwa rozbudowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skrzyszowie. W ramach zadania
wykonane zostaną:
•• dobudowa nowego garażu przeznaczonego do przechowywania
pojazdu OSP, o jednej kondygnacji
nadziemnej, bez podpiwniczenia
i bez poddasza użytkowego wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną.
Dobudowany garaż zlokalizowany
będzie po wschodniej stronie istniejącego budynku garażowego,
•• nadbudowa istniejącego budynku

garażowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu,
•• opaska z kostki brukowej,
•• dojście i dojazd z kostki brukowej do

budynku objętego zadaniem
Termin wykonania: wrzesień 2022 r.
Wartość kontraktu: 493 887,91 zł.
Wykonawca: M-BUD Monika Duda.
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Rozpoczęcie procedur
przebudowy
skrzyżowania
DK94 w Ładnej
Urząd Gminy Skrzyszów
zawarł umowę na wykonanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej
nr 94 z drogą powiatową
w Ładnej, poprzedzone
przeprowadzeniem szczegółowej analizy ruchu.
Prace te określą m.in.
możliwość zastąpienia istniejącej sygnalizacji świetlnej rondem turbinowym,
w celu usprawnienia ruchu
oraz zwiększenia bezpieczeństwa.

Rys. Lokalizacja inwestycji

Dofinansowanie w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
W piątek 25 marca 2022 r. zostały
podpisane umowy na dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
I. Rozbudowa drogi gminnej nr
200584K w miejscowości Skrzyszów
- wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 960 699 zł.
W ramach zadania wykonane
zostaną:
•• chodnik o długości około 561 m;
•• poszerzenie pasa ruchu istniejącej
jezdni do szerokości normatywnej;
•• kanalizacja deszczowa;
•• przebudowa istniejących przepustów;
•• zjazdy do posesji (wykonanie lub
przebudowa istniejących).
II. Rozbudowa drogi gminnej nr 200583K w miejscowości
Skrzyszów - wartość pozyskanego
dofinansowania wynosi 408 879 zł.
W ramach zadania wykonane
będą:
•• chodnik o długości około 284 m;
•• poszerzenie pasa ruchu istniejącej
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jezdni do szerokości normatywnej;
•• kanalizacja deszczowa;
•• przebudowa istniejących przepustów;
•• zjazdy do posesji (wykonanie lub
przebudowa istniejących);
•• przebudowa odcinka sieci wodociągowej;

•• wyniesione przejście dla pieszych
wraz z dedykowanym oświetleniem
i oznakowaniem.
Planowany termin wykonania robót budowlanych w ramach zadań: do
31.05.2023 r.
Przetarg na roboty budowlane
został już ogłoszony.

Źródło: UG Skrzyszów
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Dotacja dla OSP Skrzyszów
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000 zł
z Funduszu Sprawiedliwości.
Podczas spotkania, które miało
miejsce w styczniu 2022 r. w remizie
OSP w Skrzyszowie, Wiceminister Rolnictwa Norbert Kaczmarczyk wręczył
jednostce OSP symboliczny czek na
kwotę 40 000 zł, mówiąc: „Widzimy,
że dzisiaj jednostki OSP to przede
wszystkim ludzie. Widzimy niski przyrost naturalny, często wyludnianie
małych miejscowości. Tutaj jednostka
jest prężna, zasługuje na wsparcie. Życzę tyle samo wyjazdów ile powrotów.
Szczęść Boże dla wszystkich strażaków, abyście zawsze byli bezpieczni
na akcjach”.
Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup 10 specjalistycznych
mundurów ochronnych, spełniających
obowiązujące wymogi bezpieczeństwa.
„Taka inicjatywa bardzo pomoże
Druhom, którzy są zawsze na pierwszej linii ognia” – powiedział Marcin
Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów, dodając: „Jednostka jest bardzo sprawna,
prężna, licząca mnóstwo wyjazdów.
My, inwestując w tę jednostkę inwe-

stujemy również w garaż, ponieważ
jednostka ma pod swoimi skrzydłami
zbiornik w Skrzyszowie, dlatego to
wsparcie jest bardzo
potrzebne”.
W spotkaniu
udział wzięli: Wiceminister Rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, dyrektor
biura poselskiego
Norberta Kaczm a rc z y k a – D a riusz Niemiec, Wójt
Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior, Prezes jednostki OSP
Skrzyszów Piotr
Młyński oraz strażacy ochotnicy.
Dziękujemy za
wsparcie niniejszej
inicjatywy, dzięki
czemu jednostka będzie mogła jeszcze
lepiej,
a przede
wszystkim bezpieczniej służyć potrzebującym, chroniąc
ludzkie mienie i życie.

Dodatek osłonowy
Od stycznia 2022 r. można składać
wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować
rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne
miesięczne dochody nie przekraczają
2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
•• j e d n o o s o b o w e g o s p o darstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy
2100 złotych,

•• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy
założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę,
•• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła
ogrzewania – wyższa kwota dodatku
przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,

kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane węglem lub
paliwami węglopochodnymi, wpisane
do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r.
poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada
złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że dodatek ten będzie przyznawany
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków
osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa
domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowe-
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go dla gospodarstwa domowego
wieloosobowego złożyła więcej
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który
złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski można składać:
- elektronicznie za pośrednictwem
platformy ePUAP – od stycznia 2022 r.
do 31 października 2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez
rozpatrzenia.

ECHO GMINY

Wnioski można składać osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, z zachowaniem
wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.
Rezerwacji terminu można dokonywać pod numerem telefonu: (14) 68870-18. Osoby, które zostaną umówione,
będą obsługiwane w pierwszej kolejności.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana
na wskazany we wniosku adres poczty
elektronicznej.
W przypadku pytań lub wątpliwości

Podziękowanie lek. Alinie
Starzychowicz-Smagacz
We wtorek 1 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Skrzyszów odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano
lek. Alinie Starzychowicz-Smagacz za
pełnienie przez ponad 40 lat funkcji
kierownika Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Skrzyszowie (wcześniej

Gminnego Ośrodka Zdrowia).
W wydarzeniu udział wzięli: Alina
Starzychowicz-Smagacz, wójt Marcin
Kiwior, sekretarz Cecylia Andrusiewicz,
skarbnik Rafał Iwan, nowa kierownik
GZOZ w Skrzyszowie Lucyna Niemczyk
i jej zastępca Monika Dzierwa, kierownik

Nowy kierownik
GZOZ w Skrzyszowie
Konkurs na Kierownika Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Skrzyszowie został rozstrzygnięty. Nowym
kierownikiem została mgr Lucyna Niemczyk, która spełniła
wszystkie wymagane kryteria i wykazała się niezbędną
wiedzą w zakresie funkcjonowania i zarządzania placówką
służby zdrowia.
Nowemu kierownikowi życzymy dużo sił i wytrwałości
w pokonywaniu codziennych wyzwań, a także dobrej współpracy z zespołem, w trosce o dobro pacjentów.
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prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem (14) 688-70-18 w godzinach
pracy Urzędu Gminy, tj. od 9.00 do
17.00 w poniedziałki oraz od 7:30 do
15:30 od wtorku do piątku.
W przypadku złożenia wniosku
do 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi
w 2 ratach:
I rata wypłata do 31 marca 2022 r.
II rata wypłata do 02 grudnia 2022 r.
W przypadku złożenia wniosku
po 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi
niezwłocznie po wydaniu informacji
o przyznaniu dodatku osłonowego.
GOPS-u Ewa Siedlik, sołtys Skrzyszowa
Halina Mondel.
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin
Kiwior złożył na ręce Aliny Starzychowicz-Smagacz podziękowania za udaną
i życzliwą współpracę, profesjonalizm
oraz ogromne zaangażowanie w działania na rzecz pacjentów.
Lekarzowi Alinie Starzychowicz
-Smagacz życzymy dobrego zdrowia,
wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych
oraz powodzenia w życiu osobistym.
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inwestycje / projekty

Pomnik w Pogórskiej Woli zyskał nowy blask
We wrześniu 2021 zakończono prace związane z odrestaurowaniem „Pomnika rozstrzelanych przez hitlerowców w latach 1939-1945” w Pogórskiej
Woli. Wykonano następujące prace:
przywrócono pierwotną kolorystykę,
przywrócono właściwości mechaniczne
zastosowanych materiałów, usunięto
zbędną roślinność, oczyszczono zabrudzenia kamienia, uzupełnieniowo
ubytki i rekonstrukcję rzeźbiarską,
pomalowano metalowe krzyże oraz
łańcuch, wykonano tablicę informacyjną o miejscu upamiętnienia poległych
osób oraz o autorze pomnika.
Powyższe zadania wykonała firma
Aurum Apis sp. z o.o. z Rzeszowa. Koszt
realizacji całej inwestycji to 84 870 zł
brutto, gdzie dofinansowanie w kwocie
10 000 zł zostało pozyskane w ramach
konkursu “Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej
i martyrologii” prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.

Tuż po odrestaurowaniu pomnika,
18 września 2021 roku w Pogórskiej
Woli odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę bohaterskiej śmierci Heleny Marusarz, połączone z odsłonięciem murala przedstawiającego jej
postać. Autorami malowidła są znani
i doświadczeni artyści, którzy swoje
prace wystawiają zarówno w kraju jak
i za granicą: Ryszard Paprocki, Wiktor
Paprocki i Pola Suchodolska. Mural
powstał dzięki finansowemu wsparciu
ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”. Niniejsza inicjatywa nie
mogłaby zostać zrealizowana bez pomocy Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz
Radnej Powiatu
Ta r n o w s k i e go Magdaleny
Kopczyńskiej,
za co serdecznie
dziękujemy.
H e l e n a
M a r u s a r zó w na w sposób

szczególny związana jest z gminą
Skrzyszów i powiatem tarnowskim.
W tym niezwykle ważnym dla społeczności gminnej miejscu, odbyły się
tegoroczne obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Delegacje złożyły kwiaty i wiązanki pod pomnikiem,
stąd również wystartowała Sztafeta
Niepodległościowa, w której udział
wzięli przedstawiciele poszczególnych
sołectw naszej gminy.
Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2021
r. była firma Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
przy wsparciu której zamontowano
również oświetlenie wokół pomnika,
co stanowi zwieńczenie dzieła.
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wydarzenia
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Otto Schimek żołnierz
wierny swoim zasadom
Otto Schimek to austriacki żołnierz
Wehrmachtu, który został zgładzony
przez Niemców, ponieważ odmówił
strzelania do Polaków. Otto Schimek
urodził się w Wiedniu, w dzielnicy Brigittenau, jako trzynaste, najmłodsze
dziecko w ubogiej, katolickiej rodzinie.
W chwili wcielenia do wojska w lutym
1943 roku miał jedynie 17 lat i 9 miesięcy. Przed skierowaniem na front
miał obiecać matce, że nikogo nie
zabije. O losach Schimka opowiadają
m.in. filmy dokumentalne Otto Schi-

mek z 1993 roku oraz Otto Schimek.
Wierny sumieniu z 2016 roku. Ten
drugi został wyreżyserowany przez
Dawida Szparę, który ukazał życiorys
tej postaci od narodzin do śmierci.
Jednym z najbardziej znamiennych
fragmentów filmu jest scena, w której Otto, dzień przed rozstrzelaniem
pisze list do swojego brata, wracając
pamięcią do najważniejszych wydarzeń ze swojego życia. Do dziś, list ten
znajduje się w jodłowskim muzeum, na
wystawie poświęconej dziewiętnasto-

Dawid Borszowski jako Otto Schimek

Janusz Reczkowicz

Współpraca z Akademią Nauk
Stosowanych w Tarnowie
W styczniu 2022 roku została zawarta współpraca pomiędzy Akademią
Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową),
a Urzędem Gminy w Skrzyszowie.
Niniejsze porozumienie podpisano
w celu zapewnienia wysokiego poziomu
kształcenia studentów, efektywnego
wykorzystania nabytej przez nich wiedzy i umiejętności oraz rozwijania i doskonalenia ich kompetencji. Ponadto,
współpraca pozwoli na lepsze poznanie
uwarunkowań studiów prowadzonym
na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym ANS w Tarnowie oraz
harmonogramów realizacji programów
studiów poszczególnych Katedr.
Współpraca polegać będzie miedzy
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latkowi. Kilkanaście kilometrów dalej,
na cmentarzu w Machowej znajduje
się grób Schimka. Opinie o austriackim
żołnierzu, który nie chciał strzelać do
Polaków były jednak podzielone. Jedni
uważali go za dezertera, który stchórzył, zdaniem pozostałych wykazał się
niesamowitą odwagą.
W filmie „Otto Schimek. Wierny
sumieniu” w jedną z epizodycznych
postaci wcielił się pochodzący ze
Skrzyszowa Janusz Reczkowicz, który
zagrał strażnika więziennego. W filmie
wystąpiła także w roli pobocznej jego
żona. Jak wspomina Janusz Reczkowicz
casting do filmu odbył się w Klubie Zachęta na tarnowskim rynku. Zdjęcia do
filmu zostały nakręcone w Skansenie
w Nowym Sączu, a do
powstania produkcji
przyczyniły się lokalne firmy – sponsorzy.
Sam Janusz Reczkowicz
interesował się wcześniej postacią Otto
Schimka, był także na
jego grobie, co spowodowało, że zainteresował się castingiem.
Premiera filmu odbyła
się w Wyższym Seminarium Duchownym
w Rzeszowie.

innymi na:
•• realizowaniu praktyk przez studentów z terenu gminy Skrzyszów,
z Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego ANS w Tarnowie w Urzędzie Gminy Skrzyszów,
•• wspólnym ustalaniu tematyki prac
dyplomowych,
•• r e a l i z o w a n i u p r z e d s i ę w z i ę ć
przez studentów z terenu gminy
Skrzyszów, studiujących na wydziale
Administracyjno-Ekonomicznym
ww. uczelni,
•• organizowaniu przez obie strony
warsztatów, konferencji, spotkań,
seminariów, które maja służyć wymianie doświadczeń.
„Dzięki podjętej współpracy moż-

liwe będzie poszerzanie horyzontów
oraz zdobywanie nowych umiejętności”
– powiedział Marcin Kiwior, Wójt Gminy
Skrzyszów, dodając: „Zawsze powtarzałem, że inwestycja w edukację jest
znakomitym sposobem budowania kapitału społecznego, oraz jedną z najlepszych inwestycji w przyszłość. Ponadto
edukacja w wiedzę ekonomiczną jest
niezwykle ważna w wielu dziedzinach
życia, zwłaszcza w tych czasach”.
Procedury związane z podpisaniem
porozumienia o współpracy zostały
zainicjowane przez Dariusza Niemca,
który powiedział: „Jako mieszkaniec
gminy Skrzyszów oraz absolwent PWSZ
Tarnów cieszę się, że mogę w taki pozytywny sposób aktywnie wspierać gminę
i uczelnię – czyli mój dom, moją Małą
Ojczyznę oraz miejsce, które przez 5 lat
było mi swego rodzaju drugim domem.
Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie
panu wójtowi, pracownikom urzędu
oraz władzom uczelni”.
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„Laboratoria Przyszłości”
Pędzący postęp techniczny i rozwój
cywilizacyjny sprawiają, że szkoły stają
przed koniecznością wychodzenia naprzeciw nowym trendom. Uczniowie
potrzebują nowoczesnych narzędzi
do nauki, które poszerzą ich wiedzę
i rozwiną umiejętności.
„Laboratoria Przyszłości” to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech, którego celem
jest łączenie sektora publicznego z innowacyjnymi pomysłami.
Program ten skierowany jest do szkół
podstawowych oraz ogólnokształcących
szkół artystycznych. Jego celem
jest budowanie
kompetencji cyfrowych, jak również kreatywności
oraz umiejętności
manualnych, technicznych wśród
uczniów.
W nowoczesnej szkole zajęcia
mają być prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów,
sprzyjający rozwijaniu talentów
i zainteresowań.
Szkoły podstawowe z terenu
gminy Skrzyszów
znalazły się w gronie 1200 szkół
p o d s t a w o w yc h
w całej Polsce, które otrzymały środki
finansowe z niniejszego programu na
zakup wyposażenia technicznego:
•• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej - 60 000 zł;
•• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Łękawicy - 60 000
zł;
•• Szkoła Podstawowa im. Heleny
Marusarzówny w Pogórskiej Woli
– 87 000 zł;
•• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana
Pawła II w Skrzyszowie - 79 800 zł;
•• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks.
Piotra Skargi w Skrzyszowie – 30
000 zł;

•• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii
Krajowej w Szynwałdzie - 79 800 zł.
Łączna kwota dofinansowania
otrzymanego przez szkoły w gminie Skrzyszów to 396 600 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu
zakupione zostały nowoczesne
narzędzia i pomoce dydaktyczne.
Przyczynią się one m.in. do: kształtowania i rozwijania zdolności
manualnych i technicznych; samodzielnego i krytycznego myślenia;
zdolności myślenia matematycznego; umiejętności w zakresie
nauk przyrodniczych, technologii

oświata
Photonów, nowych zestawów LEGO
Spike Essential oraz modułowego
zestawu do nauki programowania
i mechatroniki BE CREO. Zajęcia bloku
matematyczno – przyrodniczego staną
się ciekawsze i zaktywizują uczniów do

SP Pogórska Wola

SP Łękawica

SP nr 1 Skrzyszów

SP Szynwałd

SP nr 2 Skrzyszów

i inżynierii; stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, pracy
zespołowej, dobrej organizacji oraz
radzenia sobie w życiu codziennym.
W realizacji programu, główny
nacisk położony jest na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce
STEAM (nauka, technika, inżynieria,
sztuka, matematyka) i doposażenie
pracowni informatycznych. Dzięki
pozyskanym funduszom, uczniowie
będą mieli możliwość wykonywania
prac przestrzennych (drukarka 3D,
długopis 3D). Lekcje informatyki zostaną wzbogacone o elementy robotyki,
z wykorzystaniem ozobotów, robotów

lepszego poznania przyrody poprzez
bezpośrednią obserwację z wykorzystaniem mikroskopów elektronicznych
i teleskopu. Zajęcia z geografii zostaną
urozmaicone, dzięki nowym okularom
VR. Pracownie techniczne, zostaną
doposażone w stacje lutownicze i maszyny do szycia, narzędzia do obróbki
drewna i metalu, dzięki którym uczniowie zaznajomią się z odpowiednim
zastosowaniem i użyciem tych narzędzi
do prac technicznych.
Dzięki nowym pomocom dydaktycznym, każdy uczeń będzie mógł rozwijać
swoje pasje i zainteresowania, a także
w ciekawy sposób przyswajać wiedzę.
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Sukcesy w konkursach MKO
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Skrzyszowie
Dobiegły końca etapy rejonowe
konkursów przedmiotowych i tematycznych Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
W etapie szkolnym wystartowało
48 uczniów, a do etapu rejonowego
awans uzyskali uczniowie, którzy w
zależności od konkursu uzyskali od
75 do nawet 90 procent możliwych
do zdobycia punktów. W tym etapie
skrzyszowska szkoła była reprezentowana dwudziestokrotnie, co jest
dużym sukcesem. Ponadto kilka osób
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.
Zważywszy na trudności wynikające z nauczania zdalnego, składamy
serdeczne gratulacje i podziękowa-

nia uczniom i nauczycielom za
ogrom pracy i zaangażowanie.
Jednocześnie trzymamy kciuki za
finalistów wojewódzkich.
Na zdjęciu nasi reprezentanci: Amelia Ciochoń (7), Miłosz Grabowski (3), Maria Osika
(3), Magdalena Kloch, Krystian
Robak (2), Veronika Smagacz,
Dominika Partyka, Emilia Marszałek, Wiktoria Stankowska.
Do konkursów przygotowali ich
następujący nauczyciele: Ewa
Fiksak-Krakowska, Marta Seruś,
Maria Kozioł, Beata Stelmach,
Romualda Gac, Monika Gdowska, Michał Olszewski, Grzegorz
Mikuszewski, ks. Dominik Furgał.

Przedpremiera filmu
„Marusarz-Tatrzański Orzeł”
W czwartek 13 stycznia br. w zakopiańskim kinie „Sokół” odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Marusarz
-Tatrzański Orzeł”.
Film przedstawia karierę i życie
polskiego, legendarnego skoczka narciarskiego Stanisława Marusarza, podporucznika Armii Krajowej, kuriera
tatrzańskiego, który uciekł z więzienia
gestapo w Krakowie. Jako skoczek został
wicemistrzem świata w Lahti w 1938
roku. Spektakularny skok Marusarza
w garniturze podczas Turnieju Czterech
Skoczni w 1966 roku, stał się pretekstem
Źródło: SP Pogórska Wola
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do opowiedzenia jego losów, a także
historii jego siostry Heleny.
Helena Marusarzówna w sposób
szczególny związana jest z gminą
Skrzyszów i powiatem tarnowskim. Ta
słynna polska narciarka siedmiokrotna
mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich, która podczas II wojny światowej
pełniła funkcję tajnego kuriera ZWZ,
pośmiertnie odznaczona Orderem Virtuti Militari oraz za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Została zamordowana przez nazistów 12
września w 1941 roku w Pogórskiej Woli.

W filmie „Marusarz - Tatrzański
Orzeł", w rolę głównego bohatera Stanisława Marusarza "Dziadka" wcielił się
Mateusz Janicki, w roli żony wystąpiła
Olga Szostak, a siostrę Helenę zagrała
Marta Wiśniewska
Na scenie zakopiańskiego kina gościli
m.in. reżyser filmu Marek Bukowski oraz
aktorzy: Marta Wiśniewska, Mateusz
Bożek, Janka Cholewa i Robert Czebotar.
Najmłodsza aktorka Janeczka Cholewa
(9 lat) odtwórczyni roli małej, kilkuletniej Helenki skradła serca wszystkich
obecnych. Pokaz poprowadził Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator
sportowy.
Dyrektor szkoły w Pogórskiej
Woli Regina Kiwior wyraziła ogromną
wdzięczność z powstania filmu oraz
podziękowała wszystkim odtwórcom
ról. Wręczyła na ręce reżysera
Marka Bukowskiego pamiątkowy
puchar przedstawiający postać
patronki szkoły Heleny Marusarzówny.
Odtwórczyni roli dorosłej Heleny wyraziła chęć odwiedzenia
szkoły, a także miejsca tragicznej
śmierci postaci, w którą miała
zaszczyt się wcielić.
Po raz pierwszy widzowie
mogli zobaczyć film 16 stycznia
w TVP1.

oświata
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Wycieczka do Wrocławia
Uczniowie klas siódmych wraz
z dyrektorem Szkoły Podstawowej
im. H. Marusarzówny w Pogórskiej
Woli oraz wychowawców, uczestniczyli
w dwudniowej wycieczce do Wrocławia,
gdzie zwiedzili najważniejsze i najpiękniejsze zabytki oraz poznali atrakcje
tego pięknego miasta.
Odwiedzili Muzeum Narodowe,
w którym mieści się Panorama Racławicka. To wielkie malowidło (15 x 114m),
dzięki zastosowaniu szczególnych
zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren, zaciemnione, kręte
podejście), przeniosło zwiedzających
w inną rzeczywistość. Równie ciekawa
była, mieszcząca się w małej rotundzie,
plastyczna mapa terenu, powtarzająca
układ topograficzny rejonu, na którym
odbywała się bitwa racławicka.
Uczestnicy wycieczki mogli także

podziwiać wrocławski Rynek i gotycki
Ostrów Tumski, gdzie znajduje się słynna Katedra św. Jana Chrzciciela. Wielką
atrakcją był też Ratusz i zabytkowy
pręgierz. Ciekawość i uśmiech na twarzy
wywoływały także wyglądające z wielu zakamarków słynne wrocławskie
krasnale.
Uczniowie odwiedzili także najsłynniejszy w Polsce ogród zoologiczny,
gdzie podziwiali
niezwykłe zwierzęta z całego
świata. Ogromne wrażenie
na wszystkich
zrobiło afrykarium, będące
unikatowym na
skalę światową
kompleksem
przedstawiają-

Akcje charytatywne
Samorząd uczniowski ze Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej aktywnie działa, organizując nie tylko konkursy i zabawy, ale
również akcje charytatywne i działania
w ramach wolontariatu. Tylko w styczniu i lutym przeprowadzono trzy akcje
pomocowe:
•• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - wolontariusze z klasy VIII kwestowali w dniu 30 stycznia w miejscowościach Ładna, Wola Rzędzińska

cym różne ekosystemy związane ze
środowiskiem wodnym Czarnego
Kontynentu, w którego skład wchodzą:
Morze Czerwone, Afryka Wschodnia,
Kanał Mozambicki, Wybrzeże Szkieletów i dżungla nad rzeką Kongo. Równie
zachwycająca okazała się motylarnia
pełna delikatnych, wielobarwnych motyli z różnych kontynentów.
Wyjazd był znakomitą lekcją historii,
pozwolił zdobyć nowe doświadczenia
i odkryć miejsca znane dotąd tylko
z podręczników.

Źródło: SP Pogórska Wola

Serdecznie dziękujemy uczniom,
rodzicom i nauczycielom za pomoc,
wsparcie i dobroczynność!

i Tarnów. Zebrali 1453,73 zł.
•• Góra Grosza - zbiórkę pieniędzy
przeprowadzono w klasach 0 - VIII.
Pieniądze przeliczyli uczniowie klasy
VII. Udało się zebrać kwotę 1241,60 zł,
która zostanie przekazana dzieciom
znajdującym się w trudnej sytuacji
rodzinnej.
•• OnkoKobieta - zbiórka kosmetyków
i środków higienicznych dla kobiet
z oddziału chemioterapii i radioterapii Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie.

Źródło: SP Ładna

Dzień Babci i Dziadka w SP Ładna
„Babciu, Dziadku w dniu Waszego
święta, życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta''.
Tak wiele zawdzięczamy naszym
Babciom i Dziadkom, którzy każdego
dnia przekazują nam swoją mądrość
życiową, służą radą i dobrym słowem.
Warto więc uczcić ich święto, pokazując
w ten sposób jak bardzo ich kochamy
i szanujemy.
Uczniowie klas 0 – III pod kierunkiem wychowawczyń przygotowali

program artystyczny, na który złożyły
się Jasełka bożonarodzeniowe, kolędy i taniec. Ze względu na sytuację
epidemii obchody tych wyjątkowych

dni przybrały inną formę. Dziadkowie
obejrzeli występ wnuków na nagraniu,
które zostało zamieszczone na szkolnym profilu Facebook.
Źródło: SP Ładna
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Przedszkole w Łękawicy
Przedszkole Publiczne im. kpt. Józefa Budzika w Łękawicy otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.
„Nasi skrzydlaci Przyjaciele – Przedszkolaki poznają ekologię pszczołowatych”, w ramach projektu Koła
Pszczelarzy Skrzyszów „Bez pszczół
nie ma nas”. Kwota dofinansowania
wyniosła 1500 zł. Projekt finansowany
był ze środków Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uczestniczyły w nim dzieci przedszkolne z grup:
„Smerfy” (4-5 lat) oraz „Motylki” (5,6
lat), w okresie od listopada do stycznia
2022 r.
Dzięki pozyskanym środkom zorganizowana została wycieczka do
Centrum Edukacji Przyrodniczej przy
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto utworzony został Kącik
Młodego Przyrodnika, a w ramach
dofinansowania zakupiono m.in. mikroskop, zestaw preparatów biologicznych, lupy, książki i filmy o tematyce
przyrodniczej.
Dzieci wzięły udział w spotkaniu
na temat: „Dlaczego kwiat kwitnie,
a pszczoła nad nim brzęczy”, podczas

którego poznały ciekawostki na temat
roślin oraz zwierząt, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rolę owadów
w ekosystemie. Dzieci przeglądały
książki o tematyce przyrodniczej,
a pod mikroskopem obserwowały
m.in. aparat gębowy pszczoły. Wykonały także domek dla zapylaczy,
który wiosną umieszczą w ogrodzie
przedszkolnym oraz dwa fromikaria

Źródło: Przedszkole w Łękawicy

Rozmowy bez słów
Od początku roku szkolnego
2021/2022 w Przedszkolu Publicznym
im. ks. Prałata Aleksandra Siemieńskiego w Szynwałdzie realizowane jest
zadanie, którego celem jest poszerzanie
świadomości społecznej w zakresie
problemów osób niedosłyszących. Projekt opracowany i realizowany w grupie
dzieci 5-letnich przez
Bożenę Kozioł nosi
tytuł „Mówimy inaczej czyli Bystrzakowe
migu-migu". Ma on
na celu promowanie
wśród dzieci w wieku
przedszkolnym nauki
języka migowego i tolerancji oraz akceptacji
inności w społeczeństwie. Dzieci dwa razy
w miesiącu uczą się
wybranych migów do-
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z mrówkami z gatunku Formica Cinerea i założyły hodowlę. Wybór mrówek
był podyktowany bezpieczeństwem
ich hodowli oraz współdzieleniem
wielu cech, zachowań i przystosowań
z pszczołowatymi.
Projekt realizowany był na terenie
przedszkola oraz Centrum Edukacji
Przyrodniczej. Bardzo dziękujemy Zarządowi Koła Pszczelarzy Skrzyszów za
podejmowanie takich inicjatyw i umożliwienie udziału w nich najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy.

tyczących rodziny, własnej osoby oraz
środowiska przedszkolnego. Obecnie
znają podstawowe zwroty grzecznościowe, znaki dotyczące rodziny oraz
czynności wykonywanych w przedszkolu. Uczą się też piosenek i wierszy
z jednoczesnym tłumaczeniem na język
migowy. Swoje umiejętności prezentują

w trakcie uroczystości przedszkolnych
oraz na profilu społecznościowym
naszej placówki. Dodatkowym atutem,
oprócz umiejętności posługiwania się
gestami jest rozwijanie koordynacji
wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości oraz inteligencji emocjonalnej. Dzięki
realizowanej innowacji, słowa takie jak
empatia i tolerancja nabrały nowego
wymiaru i nikomu już w przedszkolu
nie są obce.
Źródło: Przedszkole w Szynwałdzie
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Koncert kolęd chóru „Animabile”
W niedzielę, 30 stycznia 2022
w kościele parafialnym w Szynwałdzie
odbył się koncert kolęd z wykonaniu
Chóru kameralnego „Animabile” z Krakowa oraz kwartetu smyczkowego
pod przewodnictwem Pawła Bębenka
- dyrygenta, kompozytora, kierownika

artystycznego związanego od lat z krakowskim klasztorem oo. Dominikanów.
Utwory jego autorstwa można
usłyszeć w wielu kościołach, nie tylko
polskich. Podczas koncertu wybrzmiały najpiękniejsze dźwięki, opowiadające
historię Bożego Narodzenia. Słuchacze

mieli niecodzienną możliwość nie tylko
wysłuchania koncertu, ale także wspólnego kolędowania z artystami.
Koncert został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd
i był współfinansowany przez Gminę
Skrzyszów.

Klub Senior + „Pogodny Klubik”
Działający w naszej gminie Klub
Seniora „Pogodny Klubik” aktywnie
uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Członkowie klubu
spotykają się dwa razy w tygodniu,
aby wspólnie spędzić czas na zajęciach
plastycznych, kulinarnych czy ruchowych. W ostatnim czasie Seniorzy
wzięli udział w Jarmarku Bożonarodze-

niowym gminy Skrzyszów, koncercie
chóru „Animabile” w Szynwałdzie
i seansie filmowym w kinie. W klubie
cyklicznie organizowane są imprezy
okolicznościowe, ostatnią z nich był bal
walentynkowo-karnawałowy, podczas
którego Seniorzy postanowili uczcić
walentynki i powoli dobiegający końca
karnawał.

Źródło: Stowarzyszenie Mój Szynwałd
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„Kuchnia łączy pokolenia”
Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” wraz ze Szkołą Podstawową
im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy zrealizowały projekt pn. „Kuchnia
łączy pokolenia”, który składał się
z kilku etapów.
W pierwszym etapie zorganizowano warsztaty klejenia pierogów dla
wnuków i babć. Każda z seniorek miała
za zadanie pokazać w jaki sposób wyrabia ciasto, jakich używa składników
i w końcu jak lepi pierogi. Babcie wraz
z wnukami z zapałem przystąpili do
pracy. Powstały pierogi z serem, truskawkami, borówkami i kapustą.
W niedzielę 20 lutego 2022 r.
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów

Westerplatte w Łękawicy odbyło się
przedstawienie teatralne (druga odsłona ww. projektu) pt. „Fredro – ogród
myśli niezamierzonych” na podstawie
fragmentów utworu Aleksandra Fredry, w wykonaniu Grupy Teatralnej
działającej przy Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Ryglicach. Nad
scenariuszem i reżyserią czuwała Małgorzata Siwek–Słomka, oprawę muzyczną przygotował Bogdan Czajecki.
Wśród przybyłych gości znaleźli się
m.in.: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Radna Powiatu Tarnowskiego
Magdalena Kopczyńska, Wójt Gminy
Skrzyszów Marcin Kiwior, Dyrektor
szkoły Urszula Mucharska-Ramza,

Proboszcz parafii Łękawica Grzegorz
Grych, KGW Czerwone Korale, Rada rodziców wraz z przewodniczącą Joanną
Obal, społeczność szkolna i mieszkańcy
Łękawicy.
Podczas niedzielnego spotkania
wystąpiły także dzieci z łękawickiej
szkoły, które zaprezentowały ciekawy
program artystyczny z okazji Dnia
Babci i Dziadka, śpiewając, recytując
oraz tańcząc rock and rolla.
Elementem podsumowującym
projekt jest film relacjonujący wydarzenia. Tym razem swoje umiejętności
pokazały wnuki, które zaprezentowały
babciom jak powstaje film.
Patronat nad projektem objął Teatr L. Solskiego w Tarnowie. Projekt
był wspófinansowany przez gminę
Skrzyszów.

Źródło: SP Łękawica

Przekazanie sprzętu sportowego
Jednym z priorytetów pracy szkoły jest systematyczna poprawa bazy
dydaktycznej. Oprócz zakupionych
w grudniu pomocy dydaktycznych
w ramach projektu MEiN „Laboratorium
Przyszłości”, 17 lutego 2022 r. szkoła
podstawowa w Łękawicy znalazła się
w gronie 10 szkół podstawowych, które
otrzymały sprzęt sportowy w postaci 50
piłek do różnych dyscyplin sportowych
oraz strojów sportowych i znaczników.
Dziękujemy serdecznie Wiesławowi
Krajewskiemu Posłowi na Sejm RP,
który w imieniu wszystkich dyrektorów, nauczycieli i uczniów podziękował
Tomaszowi Hińcowi, Prezesowi Grupy
Azoty S.A za wsparcie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego.
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Źródło: SP Łękawica
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Więcej radości jest
w dawaniu aniżeli w braniu
„Kolorowa Przystań” pod koniec
2021 roku została koordynatorem
akcji „Paczuszka dla maluszka” zorganizowanej przez fundację Małych
Stópek. Zebrane zostały produkty
i artykuły dla dzieci z domów dziecka,
domów samotnej matki, hospicjów itp.
Placówka ze Skrzyszowa pod okiem
Anety Sołowij i placówka z Pogórskiej
Woli pod opieką Małgorzaty Pyzdek
zebrały bardzo dużo produktów takich jak: pieluszki szampony, oliwki,
środki czystości, kaszki itp.
Odzew był bardzo duży,
ale jeszcze większa była
chęć niesienia pomocy
dzieciom.
Drugą akcją było przygotowanie paczek z upominkami dla najmłodszych z Przedszkola Sióstr
Służebniczek w Brzesku.
Najmłodszym przekazano
zabawki, malowanki i inne
przedmioty.

wankom Kolorowej Przystani mnóstwo
radości.
Dziękujemy z całego serca wszystkim za każdy gest dobroci wykonany
w stronę naszych wychowanków,
a zwłaszcza wielkie „Bóg zapłać” księdzu proboszczowi Zdzisławowi Gniewkowi za wsparcie finansowe.
Placówka „Kolorowa Przystań”
zmieniła swoją siedzibę i obecnie znajduje w się w dawnej szkole przy SP nr 1
w Skrzyszowie. Serdecznie zapraszamy wszystkie
chętne dzieci
do zapisu od
I klasy. Pobyt
nieodpłatny.

Wychowankowie Kolorowej Przystani doświadczyli tego, że dzielenie
się z innymi dostarcza ogromu radości,
satysfakcji, uszlachetnia i sprawia, że
stajemy się bardziej otwarci na potrzeby drugiego człowieka.
Kolejną okazją do wzajemnego
obdarowywania się w placówce były
również święta Bożego Narodzenia.
Wizyta Świętego Mikołaja z ramienia
Pogodnego Klubiku jak i tradycyjnie
coroczne prezenty sprawiły wycho-

Źródło: Kolorowa Przystań

„Mała Akademia Jeździecka”
Stowarzyszenie Olimp
Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów
prężnie działa w naszej gminie. Organizowane są zajęcia jazdy konnej i hipoterapii , zawody konne i wiele innych
wydarzeń. Od kilku lat organizowane
są także zajęcia w formie wakacyjnych
i zimowych półkolonii dla dzieci, w których udział biorą dzieci od 9 roku życia.
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udziału młodszych dzieci w
zajęciach, Stowarzyszenie Olimp posta-

nowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom
rodziców i ich pociech. Powstał pomysł
na zorganizowanie zajęć pod nazwą
„Mała Akademia Jeździecka”. Będą to
warsztaty dla dzieci od 4 do 8 roku
życia, w trakcie których, maluchy pod
okiem fachowej kadry będą bezpiecznie mogły nauczyć się podstawowych
czynności w obsłudze koni. Dowiedzą
się m.in. co koń lubi, czego się boi, co
je, a czego jeść nie powinien. Poznają

zasady czyszczenia i siodłania, zabawią
się we fryzjera i kosmetyczkę, dbając
o konie. Wszystkie informacje zostaną
przekazane dzieciom w formie zabawy,
aby nie zanudzić młodych miłośników
jeździectwa oraz zachęcić ich do kontaktu z tymi pięknymi, wspaniałymi
zwierzętami.
„Mała Akademia Jeździecka” rusza
od kwietnia 2022 roku. Zajęcia będą
odbywały się w weekendy przez około
2 godziny. Zapisy i bliższe informacje
pod numerem telefonu 881 031 761.
Wszelkie informacje zamieszczane będą
również na profilu Facebook Stowarzyszenia Olimp Skrzyszów. Zapraszamy
serdecznie!

Źródło: Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów
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PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
NA OBSZARZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
W SKRZYSZOWIE
Informujemy, że w okresie od 7 lutego do 6 sierpnia 2022 roku na obszarze
zbiornika retencyjnego na potoku „Korzeń” w Skrzyszowie będzie realizowany
plan działania priorytetowego. Rejon ten zostanie objęty systematyczną kontrolą
dzielnicowego, ze szczególnym uwzględnieniem niestosowania się przez osoby
przebywające na zbiorniku do obowiązującego regulaminu, w tym wchodzące za
ogrodzenie na koronę tamy. Będą wyciągane konsekwencje w stosunku do osób
niestosujących się do zakazu wjazdu na teren zbiornika, niestosujących się do
zakazu kąpieli oraz połowu ryb bez zezwolenia.

Kolejne
dofinansowanie
z Fundacji Orange
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie pozyskało kolejne środki w wysokości 2490 zł
od Fundacji Orange. Dzięki temu możliwa będzie
kontynuacja warsztatów w pracowni Makerspace
z druku 3D i plotera laserowego. Celem zajęć jest
zapoznanie mieszkańców z możliwościami jakie dają
nowoczesne technologie oraz rozwijanie umiejętności kreatywnego, analitycznego i przestrzennego
myślenia. Dzięki warsztatom uczestnicy nauczą
się obsługiwać programy do projektowania przestrzennego oraz do tworzenia grafiki wektorowej.
Posiądą także umiejętność obsługi drukarki 3D oraz
plotera laserowego.
W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby (od 7 roku życia). Mile widziane są dzieci,
seniorzy, a także całe rodziny. Warsztaty odbywają
się w bibliotece w Łękawicy, w czwartki. Ilość miejsc
ograniczona. Obowiązują zapisy: 14 674-42-34.
Szczegóły: www.gckib-skrzyszow.pl.

„Makerspace sfinansowano ze środków Fundacji Orange”.
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Spotkanie śpiewacze z Adamem Strugiem
W niedzielę, 13 marca 2022 r.,
w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbyło się pierwsze spotkanie
śpiewacze, które poprowadził Adam
Strug. Zaśpiewane zostały pieśni
wielkopostne pochodzące ze Śpiewnika Pelplińskiego (I wyd. XIX w.). Do
wspólnego śpiewu włączyło się blisko
50 osób, prezentując swoje barwy
głosu. Śpiewającym, na lirze korbowej
towarzyszył Hipolit Woźniak. Wyda-

Niniejszy projekt zrealizowany
został przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego, który
przyznał dotację w wysokości 7000 zł
na realizację zadania publicznego pn.
„Całun Turyński. Śpiewnik Pelpliński.
Tradycyjna kultura ludowa”. Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie
Mój Szynwałd działające w naszej
gminie, a środki na powyższe zadanie
zostały pozyskane przy współpracy

z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie.
Wystawa przedstawiająca reprodukcję Całunu Turyńskiego dostępna
była w bibliotece w Szynwałdzie przez
cały marzec (wraz z niedzielami). Wystawę odwiedziło blisko 600 osób.
Z warsztatów plastycznych skorzystało
prawie 400 osób, w tym przedszkolaki,
uczniowie szkół z terenu naszej gminy,
Pogodny Klubik, rodziny z dziećmi.

rzenie to nawiązywało do spotkań organizowanych dawniej
w trakcie Wielkiego Postu,
gdzie kobiety i mężczyźni
zbierali się w kościele (ale także
i po domach) na wspólne przeżywanie męki Pańskiej (tzw.
pobożność ludowa).
Spotkanie śpiewacze poprowadził Adam Strug - śpiewak i instrumentalista, pomysłodawca „Monodii Polskiej”.
Autor piosenek, kompozytor
muzyki teatralnej i filmowej,
scenarzysta filmów dokumentalnych, propagator muzyki
tradycyjnej in crudo, czyli bez
stylizacji.
Wstęp na wydarzenie był
bezpłatny. Przed i po koncercie
była możliwość zobaczenia kopii Całunu Turyńskiego.
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Warsztaty feryjne z GCKiB
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zaprosiło do udziału w zimowych
zajęciach dzieci z terenu naszej gminy.

W Łękawicy odbyły się warsztaty
plastyczne, w trakcie których wykonane zostały m.in. upominki dla

babci i dziadka. Nie zabrakło sklejki,
filcu, a także kleju, farb czy kredek.
W Szynwałdzie dzieci zwiedziły fantastyczne światy, znane z książek J. R.
R. Tolkiena (m.in. „Hobbit”, „Władca
Pierścieni”) oraz J. K. Rowling (cykl
książek o Harrym Potterze). Poznały język/pismo
elfów, stworzyły mapy
fantastycznych krain,
rozegrały pojedynek na
zaklęcia oraz nauczyły
się rozpoznawać gwiazdozbiory.
Wkrótce zorganizowane zostaną również
zajęcia z grafiki komputerowej. Uczestnicy
warsztatów nauczą się
jak korzystać z narzędzi
do obróbki graficznej.
Zdobyte umiejętności
pozwolą m.in. na tworzenie plakatów, krótkich
filmów animowanych
oraz memów. Warsztaty orgaznizowane będą
w ramach „Sieci na kulturę”.
Szczegóły na stronach www.gckib-skrzyszow.pl i www.skrzyszow.
pl oraz pod numerem telefonu: 14 674 23 46

LUKS Skrzyszów Tenis stołowy
Obecnie w sekcji tenisa stołowego trenuje ponad 40 dzieci w wieku od 5 do 16
lat. Treningi prowadzone są przez trenerkę
Katarzynę Galus oraz instruktora Mateusza
Galusa. Od kilku tygodni w klubie, w drugiej
lidze gra zawodnik z Indii - Ali Mohammed, który również pomaga w treningach
z dziećmi.
Aktualne osiągnięcia dzieci:
1. Mistrzostwa Województwa Kadetów
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w Czchowie, 19.03.2022 r., III miejsce na
równi Bartek Kądziołka oraz Anna Sarad
w grach podwójnych.
2. Wojewódzki Turniej Skrzatów
w Waksmundzie, 19.03.2022 r., III miejsce
Karol Włodek, IV miejsce Kacper Ciurej.
3. Finał Grand Prix w Wojniczu,
27.03.2022 r., I miejsce Bartek Kądziołka.
4. Grand Prix TKKF w Krakowie
27.03.2022 r., II miejsce Artur Pis.

kwiecień 2022

Mistrzostwa
Podkarpacia
w Tenisie
Stołowym

Srebrny medal
Mistrzostw Polski
Juniorów w piłce
ręcznej

W dniu 27.02.2022 w Brzostku (woj. podkarpackie) odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia w Tenisie Stołowym. W turnieju wystąpiła pochodząca z gminy Skrzyszów,
a reprezentująca w tym turnieju Politechnikę Rzeszowską
zawodniczka Katarzyna Galus. W mistrzostwach wystartowała ona w 3 kategoriach: grze pojedynczej, podwójnej oraz
mieszanej. Mieszkanka naszej gminy odniosła zwycięstwo
w grze pojedynczej oraz podwójnej. Gratulujemy!

W sobotę 12 marca 2022 roku, drużyna piłkarzy
ręcznych Pałacu Młodzieży Tarnów wywalczyła srebrny
medal Mistrzostw Polski Juniorów. W zespole znaczącą role
odegrało trzech absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Skrzyszowie: Mateusz Hoim, Kacper
Bednarz i Kacper Tuman, którzy swoją karierę rozpoczęli
pod okiem trenera Rafała Łabuza. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
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Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
otrzymało dofinansowanie w projekcie

„Lokalny Animator Sportu”
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
zakwalifikowało się do projektu „Lokalny Animator Sportu” dla animatorów
na boiskach ORLIK w Skrzyszowie,
Szynwałdzie i Pogórskiej Woli.
Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie im aktywności
ruchowej, co wpływa na zwiększenie
ich sprawności fizycznej oraz poprawę
ogólnego stanu zdrowia.
Projekt zakłada stworzenie jak
największej grupie dzieci i młodzieży
możliwości uczestniczenia w systema-

sport

tycznych, atrakcyjnie zorganizowanych
zajęciach sportowych, dzięki którym
doskonalą oni również swoje zdolności
motoryczne.
Dofinansowanie pracy animatorów
środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu jest
realizowane od 1 marca do 30 listopada
2022 roku. Operatorem Projektu jest

Źródło: SP nr 1 Skrzyszów

Instytut Sportu – Państwowy Instytut
Badawczy.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do korzystania z proponowanej przez
animatorów oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Więcej informacji udzielą:
•• Animator wiodący na boisku Orlik
w Skrzyszowie: Mateusz Zbrożek,
tel. 660 538 697
•• Animator wiodący na boisku Orlik
w Szynwałdzie: Zbigniew Labok, tel.
609 972 681
•• Animator wiodący na boisku Orlik
w Pogórskiej Woli: Piotr Zając, tel.
798 662 232
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