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Z okazji Świąt

       Bożego
  Narodzenia

życzymy wszystkim mieszkańcom
i sympatykom gminy Skrzyszów
radości ze wspólnego świętowania
i serdeczności przy dzieleniu opłatkiem.
W ten szczególny czas chcemy Państwu życzyć
realizacji planów, tych prywatnych i zawodowych.
Abyśmy zapomnieli o tym, co nas dzieli, a czas spędzony w świątecznej
atmosferze był wypełniony wyrozumiałością, serdecznością i miłością.
Niech w naszych sercach rozbrzmiewa radosna nowina:
„Bóg się rodzi”, a świąteczna atmosfera trwa przez cały najbliższy rok.
Szanowni Państwo! Wesołych, spokojnych Świąt!
Marcin Tryba

Marcin Kiwior

Przewodniczący Rady
Gminy Skrzyszów

Wójt Gminy Skrzyszów
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Gminne obchody Narodowego Święta
Niepodległości oraz 70-lecie sołectwa Ładna
W 101. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, mieszkańcy
gminy Skrzyszów spotkali się na uroczystościach w Ładnej. Po mszy świętej
w kościele pw. Przemienia Pańskiego
zgromadzeni udali się pod pomnik,
znajdujący się na placu przed Szkołą
Podstawową im. K. Makuszyńskiego.
Tam, ks. proboszcz Wojciech Jurkowski, dokonał poświęcenia pomnika.
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior
wraz z sołtysem Ładnej Stanisławem
Barnasiem, Czesławem Boruchem
i twórcą pomnika Janem Stelmachem,
przecięli wstęgę, odsłaniając tablice
pamiątkowe (m.in. w hołdzie mieszkańców i osób związanych z Ładną, które
walczyły w trakcie I wojny światowej).
Po złożeniu kwiatów przez przedstawicieli samorządu gminy Skrzyszów,
powiatu tarnowskiego, policji, szkół,
przedszkoli, rodzin żołnierzy biorących udział w I wojnie światowej oraz
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza
Wrześniaka Sp. z o. o., uczniowie szkoły
zaprezentowali kolaż słowno-muzyczny. Następnie na scenie pojawił się
Męski Zespół Wokalny Filharmoników
Krakowskich, który zaśpiewał pieśni
patriotyczne i żołnierskie. Cały występ podzielony został na dwie części:
koncertową oraz lekcję śpiewania,
która, z uwagi na przystąpienie gminy
Skrzyszów do akcji Niepodległa dla
Hymnu, zakończył się odśpiewaniem
Mazurka Dąbrowskiego.
11 listopada br. świętowaliśmy
także utworzenie sołectwa Ładna. 70
lat temu, rozporządzeniem wojewody
krakowskiego, Ładna została oddzielona od Skrzyszowa, tworząc samodzielną wieś. Z tej okazji odsłonięto
pamiątkową tablicę oraz opracowano
okolicznościowy folder Ładna. 70 lat,
przygotowany przez Jana Stelmacha
i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie.
Na zakończenie uroczystości,
z okazji przypadającego Dnia Świę-

·

tego Marcina, gmina Skrzyszów zaprosiła zgromadzonych na skromny

poczęstunek: rogaliki oraz żołnierską
grochówkę.

Redaguje zespół: Danuta Flaumenhaft, Magdalena Obal, Dawid Kapustka, Jarosław Ciochoń, Barbara Kapustka,
Irena Bałut Zdjęcia: Anna Mądel, Mateusz Papuga, Provideo-foto, MK-Media, Justyna Kielian, Dawid Kapustka
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie Współpraca: Urząd Gminy Skrzyszów
Adres redakcji: gckib.filiawszynwaldzie@gmail.com Nakład: 3 000 egzemplarzy Skład i druk: Drukarnia BOWA

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: ECHO-GMINY-Kwartalnik-Mieszkańców Gminy Skrzyszów
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Przebudowa drogi „Na Schaby”
W październiku br. podpisana została umowa z wykonawcą: Mel-Dróg
Alfred Czuba na kwotę 1 240 395, 86 zł,
z terminem realizacji do 17 lipca 2020
roku.
Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
200584K w km od 0+000,00 do
0+959,00 w miejscowości Skrzyszów,
etap I, gmina Skrzyszów”. Dofinansowanie dotyczy drogi „Na Schaby”.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące działania:

– budowa 959 m chodnika o szerokości 2 m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym,
– poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz korekta trasy drogi
w obrębie kapliczki,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa wyniesionego przejścia
dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej,
–
budowa
oświetlenia ulicznego w miejscach niedoświetlonych oraz
w miejscach projektowanych przejść
dla pieszych.
Kwota dofinansowania stanowi
80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Powstaną nowe nakładki
asfaltowe na drogach gminnych
Pod koniec października podpisana została umowa na wykonanie nakładek asfaltowych dla 20 odcinków
dróg gminnych.
Nowe odcinki nakładek asfaltowych powstaną na drogach:
•• „Na Motykę” w Skrzyszowie,
•• „Na Starzyka” w Skrzyszowie,
•• „Na Marka” w Skrzyszowie,
•• przy sklepie Hitpol w Skrzyszowie,
•• „Na Zabagniu” w kierunku „Klochó-
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wek” w Skrzyszowie,
„Na Wardzałę” w Szynwałdzie,
„Na Zagumnie” w Szynwałdzie,
„Na Czekaja” w Szynwałdzie,
„Na Kępę” w Łękawicy,
„Na Plebanka” w Łękawicy,
„Na Kądziołkę” w Łękawicy,
„Na Onika” w Łękawicy,
„Na Zbiornik” w Łękawicy,
„Na Masłowskiego” w Łękawicy,
„Na Zająca” w Łękawicy,

••
••
••
••
••

„Na Sasa” w Pogórskiej Woli,
„Średziny II w stronę Pogórskiej Woli,
„Na Buczka” w Ładnej,
„Na Jaźwiny” w Ładnej,
„Średziny II w stronę remizy” w Ładnej.

Termin wykonania inwestycji – do
20 grudnia 2020 r., a wykonawcą
robót jest Road Systems s.c. Jacek
Niedojadło. Wartość umowy to kwota
ponad: 800 000 zł.
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Podpisanie umowy na projekt nowego
odcinka chodnika w Szynwałdzie
W listopadzie
została podpisana
umowa na „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika wzdłuż
drogi powiatowej nr
1379K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1357K do
skrzyżowania z drogą
powiatową 1378K”
z firmą Signum Projekt.
Termin wykonania: do dnia 29 maja
2020 r., a całkowity
koszt wykonania dokumentacji to 34 900
zł brutto.

Powstanie nowe oświetlenie
w Łękawicy i Pogórskiej Woli
Zawarte zostały
2 umowy na budowę
oświetleń w miejscowościach Łękawica
i Pogórska Wola.
W ramach zadania w Łękawicy
w y b u d ow a n e b ę dzie oświetlenie
d ro g i g m i n n e j n r
G200577K, poprzez
zamontowanie 5 nowych opraw oświetlenia LED.
W Pogórskiej
Woli wybudowane
zostanie oświetlenie drogi gminnej nr
G203662K, poprzez
zamontowanie 4 nowych opraw oświetlenia LED, a ich zasilanie poprowadzone zostanie drogą
ziemną.
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Aktywność gminy i NGO

w pozyskiwaniu środków na projekty społeczne
Inwestycje są wyznacznikiem rozwoju gminy i poziomu życia ludności.
Rozwój i poprawa warunków życia
mieszkańców to nie tylko inwestycje
infrastrukturalne, to także realizacja
projektów „miękkich”, na które gmina
i organizacje pozarządowe oraz grupy
nieformalne systematycznie i konsekwentnie pozyskują środki zewnętrzne.
Wiąże się to z ogromem pracy zespołu
ludzi, którzy muszą wykazać się wiedzą,
zaangażowaniem i profesjonalizmem,
począwszy od złożenia wniosku, poprzez
jego realizację, aż do rozliczenia. Wszystko to przekłada się na ilość pozyskanych
pieniędzy i możliwość podjęcia różnorodnych inicjatyw społecznych.
Na projekty miękkie, które mają na
celu wsparcie oraz kształtowanie aktywności społecznej mieszkańców, gmina
Skrzyszów oraz działające organizacje
pozarządowe w 2019 roku pozyskały
ponad 260 000 zł.
Realizowane projekty kierowane
były bezpośrednio do mieszkańców,
zarówno do tych zrzeszonych w kołach,
stowarzyszeniach czy klubach jak również do mieszkańców indywidualnych.
Niezbędne jest podziękowanie
wszystkim tym, którzy angażują się
w społeczne działania, przedstawiają
własne pomysły, reprezentują i promują
naszą małą ojczyznę wkładając w to
własny czas i pasję.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dzięki pomocy i za-

angażowaniu lokalnych Stowarzyszeń,
w nadchodzącym roku planowana jest
realizacja szeregu nowych inicjatyw.
Będą to wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, wśród których znajdą się m.in.:
- Przegląd kabaretów przedstawiający występ grupy doświadczonych satyryków oraz przegląd amatorskich grup
kabaretowych ukazujący kreatywność
i zaangażowanie naszych mieszkańców,
- Wakacyjna salsa – wydarzenie,
na którym odbędzie się pokaz taneczny
instruktorów ze szkoły tańca salsy, po
którym wszyscy włączymy się we wspólny taniec i zabawę,
- Folklor w Szynwałdzie - w ramach
wydarzenie wystąpią nie tylko profesjonalne zespoły ludowe, lecz także nasze
lokalne tworzące się grupy,
- Koncert „KAROLOWE PIEŚNI”
to poezja Karola Wojtyły z muzyką
Wojciecha Klicha. Uczniowie naszych
szkół będą mieli okazję poznać poezję
śpiewaną.
Nie zabraknie także wydarzeń kierowanych do najmłodszych. Jednym z nich
będzie spotkanie z youtuberem, dzięki
czemu dzieci i młodzież będą mieli okazję
zapoznać się z zawodem związanym
z mediami społecznościowymi oraz
tworzeniem i umieszczaniem produkcji
audiowizualnych w serwisie internetowym YouTube.
Doceniając i jednocześnie dziękując
za bardzo wysoką aktywność seniorów
z terenu naszej gminy zaplanowano dla

Edukacyjna Gmina
W krakowskim Teatrze Variété, 4
grudnia br., odbyła się jubileuszowa gala
„Rozwiń swoją gminę”. Zorganizowana
ona została na zakończenie plebiscytu
„Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”.
Gmina Skrzyszów po raz kolejny
znalazła się w gronie wyróżnionych gmin
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Małopolski, które w 2019 roku miały
szansę na zdobycie Grand Prix. O tytuł
„Edukacyjnej Gminy Małopolski” walczyło 10 gmin: Gdów, Iwkowa, Kalwaria
Zebrzydowska, Myślenice, Oświęcim,
Radłów, Rzezawa, Skrzyszów, Stryszów
oraz Wietrzychowice. W plebiscycie

nich Plenerowo-Koncertowy Dzień
Seniora. Seniorzy pod okiem artysty/
malarza malować będą krajobraz gminy
Skrzyszów, następnie prace przedstawione zostaną w formie poplenerowej
wystawy w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie. Na zakończenie odbędzie się
koncert znanego zespołu z lat sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych.
To tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych na przyszły rok. Zarówno
stowarzyszenia jak i instytucje w naszej
gminie działają prężnie, ciągle monitorując pojawiające się nowe możliwości do
pozyskiwania funduszy na cele inicjatyw
społecznych.
Warto w tym miejscu przypomnieć
o historycznym osiągnięciu gminy
Skrzyszów, która według danych GUS
zajęła 76 miejsce na 2478 gmin i miast
w Polsce w rankingu dotyczącym realizowanych projektów do połowy 2018
roku, współfinansowanych ze środków
unijnych. Dane te dotyczą wszystkich
projektów realizowanych na terenie
danej gminy czy miasta w perspektywie
unijnej na lata 2014-2020. Jako „gmina
wiejska” zajęliśmy najwyższe miejsce zarówno w powiecie jak i w województwie.
W badanym okresie czasowym pozyskano aż 314 372 457 zł, co jest dobrym
przykładem wykorzystania funduszy
europejskich. Do tego sukcesu przyczynili się wszyscy, którzy w/w okresie
skutecznie pozyskali środki, tj. instytucje,
NGO, firmy i osoby indywidualne.
zwyciężyła gmina Gdów, za działania
związane z m.in. edukacją czy ekologią.
Skrzyszów, reprezentowany przez wójta
Marcina Kiwiora, seniorów z Pogodnego Klubiku oraz Ewę Siedlik, otrzymał
podziękowanie za projekt „Rozwijamy
kompetencje cyfrowe mieszkańców
gminy Skrzyszów”. Niniejsze działania
skierowane były do osób chcących rozpocząć przygodę z wirtualną rzeczywistością oraz pragnących
poszerzyć swoją wiedzę.
W głosowaniu internautów gmina
Skrzyszów w plebiscycie
„Edukacyjnej Gminy Małopolski” zajęła 3 miejsce,
zdobywając 3054 głosy.
Serdecznie dziękujemy
za oddane głosy!
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Powstanie pracownia druku 3D i Laserowa
Pracownia Orange w Łękawicy znalazła się w gronie finalistów konkursu
grantowego „Makerspace w Pracowniach Orange” organizowanego przez
Fundację Orange z Warszawy i Stowarzyszenie FabLab w Gdańsku.
Jedynie w pięciu miejscowościach
w Polsce w 2020 r. Fundacja utworzy
pracownie tematyczne.
W naszej gminie powstanie pracownia druku 3D i laserowa, co jest niebywałym osiągnięciem. Podobne Ma-

kerspace zostaną utworzone również
w miejscowościach: Gubin (lubuskie),
Bulkowo (mazowieckie), Zakrzówek
(lubelskie) i Strzegom (dolnośląskie).
Dzięki powstaniu Makerspace
w naszej gminie zyskamy miejsce, które
będzie miało na celu upowszechnianie
dostępu do nowych technologii oraz
rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców, społeczności lokalnych (dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów).
Planowane jest również przeprowa-

Wyskubek w Szynwałdzie
W ostatni dzień listopada, członkowie kół i stowarzyszeń działających na
terenie gminy Skrzyszów, zjechali się
do Szynwałdu. Celem spotkania była
integracja oraz wspólnie spędzony czas
na darciu pierza.
Projekt „Wyskubek w Szynwałdzie
– są ludzie, którzy chcą pamiętać”, na
który Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotację w wysokości
2000 zł, zrealizowany został przez
Stowarzyszenie Mój Szynwałd wraz z
Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek
w Skrzyszowie. Spotkanie odbyło się
w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie,

podczas którego zaproszeni goście
wysłuchali wykładu i oglądnęli prezentację o piórach i gęsiach. Następnie,
w rytm muzyki wiejskiej, rozpoczęło
się wielkie darcie. W trakcie pracy
uczestnicy dzielili się wspomnieniami.
Kobiety pamiętające wyskubek, organizowany przez gospodynie mające
córki na wydaniu, opowiadały historie o wróblach i gołębiach, które
kawalerowie puszczali
nad piórami. Mężczyźni
wspominali, jak w czasie
skubania grali w karty i o

dzenie projektów wykorzystujących
nowe technologie komunikacyjne jako
narzędzia wspierające rozwój i pasję
mieszkańców lokalnych społeczności,
w tym w nurcie DIY czyli Do It Yourself
(zrób to sam).

„Makerspace sfinansowano
ze środków Fundacji Orange”.
tańcach, trwających do białego rana.
Z podartego pierza i puchu powstały pamiątkowe poduszki. Dla
uczestników przewidziany został ciepły
poczęstunek oraz napoje.
Projekt zrealizowany został przy
wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.
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Piękniejszy Szynwałd
W listopadzie br.
zakończona została realizacja zadania
"Piękniejszy Szynwałd". Za kwotę 10
000 zł wykonano ta-

blicę turystyczną, tablice ogłoszeniowe,
zakupiono stojaki na rowery i zagospodarowano teren wokół Biblioteki Publicznej, gdzie posadzono liczne krzewy
i byliny.
Fundusze na ten cel sołectwo otrzymało za zwycięstwo w konkursie
"Małopolska Wieś
2019", w którym
zdobyło pierwsze
miejsce w kategorii "Małopolska Wieś w Sieci"
za prowadzenie
strony www.
szynwald.pl

Seniorzy w Krakowie
Seniorzy z gminy
Skrzys zów, w październiku br. odwiedzili Kraków. W ramach
programu Senior+
udali się do Sukiennic,
w których, od 140 lat,
gromadzone i prezentowane są dzieła sztuki polskiej XIX wieku.
W trzech dostępnych
salach seniorzy ujrzeli
m.in. pierwszy obraz
z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie,
tj. Pochodnie Nerona
(1876) Henryka Siemiradzkiego i dzieła Jana
Matejki, przedstawiające historię Polski.
Uwagę zwiedzających
zwróciły obrazy Władysława Podkowińskiego (m.in. Szał uniesień) i Józefa Chełmońskiego (m.in. Czwórka).
Po wizycie w muzeum
seniorzy mieli chwilę
dla siebie. Czas wolny
wykorzystali na spacer po Krakowie, kawę
w ogródku na Rynku Głównym i wizytę
w Bazylice Mariackiej.
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Renowacja kolejnych witraży
w kościele w Szynwałdzie
W parafii pw. NMP Szkaplerznej
w Szynwałdzie zakończono konserwację kolejnych witraży. W tym roku
renowacji poddano sześć witraży
w południowej nawie bocznej: cztery
witraże ostrołukowe o geometrycznych wzorach i dwa okulusy "Św. Anna"
i "Bł. Bronisława". Dzięki renowacji zabytkowe witraże odzyskały pierwotny
blask oraz zostały zabezpieczone na
wiele lat.
Całkowity koszt prac wyniósł
79 250 zł.
Na renowację witraży Parafia
w Szynwałdzie pozyskała dotację
z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
34 300 zł oraz z gminy Skrzyszów
w kwocie 10 000 zł
Warto podkreślić, że od 2014 r. na
konserwację witraży parafia wydała
już niemal 230 000 zł, w tym dotacje
wyniosły ponad 120 000 zł.

Zajęcia z robotyki
W grudniu br. zakończył
się cykl zajęć z robotyki, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd,
w ramach realizacji projektu
pn. „Robotyka dla dzieci”,
finansowanego przez gminę Skrzyszów. Przez osiem
tygodni, dzieci w wieku od
6 do 13 lat spotykały się na
warsztatach prowadzonych
przez Agnieszkę i Łukasza
Szczupaków.
Uczestnicy poznawali zasady projektowania i programowania z wykorzystaniem robotów budowanych
z klocków LEGO WeDo i LEGO
BOOST.
Tego typu zajęcia rozwijają
wyobraźnię, dzieci nabywają
nowych umiejętności i zdobywają wiedzę w zakresie nowych technologii – co ułatwia
funkcjonowanie w nowoczesnym świecie.
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Opłaty za odbiór odpadów
W ostatnim czasie w całym kraju
można zaobserwować wzrost cen za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Od stycznia 2020 r. drożej płacić będziemy również w gminie
Skrzyszów. Główną przyczyną takiego
stanu rzeczy jest ciągły wzrost ilości
odbieranych odpadów. W 2017 r.
w naszej gminie odebrano 3,1 tys. ton,
a w 2019 r. 3,7 tys. ton, co stanowi
wzrost prawie o 20%.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.
gminy odpowiadają za zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych
z każdej posesji zamieszkałej, ale pełne
koszty odbioru i utylizacji odpadów
pokrywają ich wytwórcy, czyli mieszkańcy. Samorządy nie mogą dopłacać
do gospodarki odpadami, dlatego
pobrane opłaty od mieszkańców muszą zapewnić sfinansowanie całego
systemu.
Na wzrost cen wpływa również
wzrost kosztów pracy - płaca minimalna w 2017 r. wynosiła 2000 zł brutto,
a w roku 2020 wyniesie 2600 zł brutto
(wzrost o 30%), droższe paliwo, wzrost
stawki za zagospodarowanie odpadów z kwoty 290 zł za tonę w 2017 r.
do 370 zł za tonę w 2019 r. (wzrost
o 27%). Stawka za zagospodarowanie

odpadów wielkogabarytowych wzrosła
z 290 zł za tonę w 2017 r. do 650 zł za
tonę w roku 2019 (wzrost o 124%).
Ponadto wzrosła opłata Marszałkowska za składowanie odpadów. W roku
2017 wynosiła 140 zł, a w roku 2020
wyniesie 270 zł (wzrost o ponad 90%).
Wszystkie te czynniki wpływają na
wzrost cen w sektorze gospodarowania
odpadami komunalnymi w całym kraju.
W gminie Skrzyszów do przetargu
na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przystąpiła
jedna firma oferując kwotę wyższą o ponad 50% niż poprzednio. Dotychczas
miesięczna opłata wynosiła prawie 109
tys. zł za miesiąc, od stycznia 2020 r.
wynosić będzie przeszło 165 tys. zł za
miesiąc. Przetarg został ogłoszony
w marcu 2019 r., co ostatecznie okazało
się dobrym rozwiązaniem, ponieważ
1 września 2019 r. zmieniły się przepisy.
Jeśli przetarg byłby ogłaszany po tej
dacie cena nie mogłaby być ryczałtowa, tylko od tony, co jeszcze znacznie
zwiększyłoby koszt odbioru odpadów
ze względu na dużą ilość odbieranych
odpadów w naszej gminie. Ten stan
rzeczy potwierdza się w innych gminach powiatu tarnowskiego, gdzie po
rozstrzygnięciu przetargów na nowych
zasadach ceny są znacznie wyższe.
W tej sytuacji Rada Gminy Skrzyszów

musiała dostosować opłaty do kwoty
z przetargu i ustaliła stawki podstawowe
dla odbioru odpadów komunalnych: dla
gospodarstw 1 osobowych – 18zł, dla
gospodarstw 2 osobowych – 35zł, dla
gospodarstw 3 osobowych – 52 zł, dla
gospodarstw 4 osobowych – 66zł, dla
gospodarstw 5 osobowych – 75zł, dla
gospodarstw 6 osobowych – 79zł dla
gospodarstw 7 osobowych i więcej – 86zł.
Nowością będzie od 2020 r., że
wszyscy mieszkańcy zgodnie z ustawą
muszą segregować odpady. Nie będzie
możliwości wyboru opcji zbiórki selektywnej lub nieselektywnej. Nowością
będzie również wprowadzenie zwolnień
z opłat dla osób, którzy zadeklarują
posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów biodegradowalnych
na własnej nieruchomości. Zwolnienie
planowane jest na poziomie 2 zł od
gospodarstwa domowego. Po zadeklarowaniu posiadania kompostownika
i kompostowaniu bioodpadów mieszkańcy nie będą mogli oddawać odpadów
biodegradowalnych firmie odbierającej
odpady. Żeby skorzystać ze zwolnienia
w związku z kompostowaniem bioodpadów konieczne jest złożenie w Urzędzie
Gminy nowej deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r.
Ponadto właściciele nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali, że nie będą
segregować odpadów muszą również
złożyć nową deklarację.

Uwaga
Przypominamy o konieczności wpisywania wszystkich osób zamieszkałych na danej posesji
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak, aby liczba
osób ujętych w deklaracji zgadzała się z liczbą osób faktycznie zamieszkałych. W tym zakresie
będą prowadzone kontrole.

Sprzątanie świata
Sprzątanie Świata jest wydarzeniem, które odbywa się od 1989 roku
(w Polsce od 1994 roku) i obchodzone
jest w trzeci weekend września. Jego
celem jest posprzątanie miejsc publicznych, tj. parki, lasy i łąki.
W piątek 20 września, w ramach
zainicjonowanej przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę akcja #sprzątaMY, można było
udać się do lasu, aby wynieść z nie-
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go „garść” śmieci. W każdym z 430
nadleśnictw na chętne osoby czekały
worki i rękawice. Akcję zapoczątkowała para prezydencka, która wraz
z uczniami i harcerzami posprzątała
fragment Puszczy Białej w pobliżu
Broku.
W gminie Skrzyszów do akcji
włączyła się Szkoła Podstawowa nr
1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowa.
Uczniowie szóstej klasy udali się do

lasu Kruk, wypełniając worki m.in.
szkłem i kolorowym plastikiem.
Problem śmieci dotyczy całej planety. Ludzie produkują i wyrzucają
coraz więcej odpadów. Każdego roku
leśnicy usuwają z lasów śmieci, które
wypełniłyby ponad tysiąc wagonów
kolejowych. Pamiętajmy, że to co
wnosimy do lasu, musimy z niego
zabrać. Rozkładające się przedmioty
mogą skazić glebę i wodę, a aluminiowa puszka czy plastikowa butelka
stanowi śmiertelne zagrożenie dla
świata zwierząt.
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GZOZ w Skrzyszowie

„O fizjoterapii i fizjoterapeutach”
Fizjoterapia to leczenie ruchem.
Terapia ta nie zawsze zdobywa zaufanie
pacjentów, bo wymaga od nich dużego
zaangażowania, współpracy a potem
kontynuacji ćwiczeń w domu. Fizjoterapia nie jest tak łatwa w stosowaniu
jak tabletka przeciwbólowa: łykamy,
popijamy i działa. Ma jednak zdecydowanie mniej skutków ubocznych
i działa dłużej. Nowoczesna fizjoterapia
odchodzi od nadmiernego używania
zabiegów z zakresu fizykoterapii (prądy,
pole magnetyczne, ultradźwięki, laser,
Sollux). Zabiegi te mają być jedynie
wspomaganiem pracy terapeuty, a nie
główną formą leczenia. Wykonywanie
ich z dużą częstotliwością, nie przynosi
oczekiwanego efektu, stąd rodzą się
opinie o rzekomo niskiej skuteczności
leczenia fizjoterapeutycznego.
Pracownia Fizjoterapii w GZOZ
w Skrzyszowie funkcjonuje od 2007
roku. Pracownia zatrudnia 4 magistrów
fizjoterapii z długoletnim stażem pracy,
którzy cały czas podnoszą swoje umiejętności poznając nowe techniki pracy
z pacjentem na licznych specjalistycznych szkoleniach i kursach.
Od stycznia 2019 roku praca fizjoterapeutów zatrudnionych w gabinetach działających w ramach kontraktu z NFZ, czyli również ten w GZOZ
Skrzyszów uległa bardzo dużym

zmianom. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13.12.2018 r.
fizjoterapeuta ocenia stan zdrowia
pacjenta i na wizycie ma prawo zmienić
lub ustalić, jeśli nie jest określony, plan
leczenia. Fizjoterapeuci nabyli prawo
do samodzielnego prowadzenia procesu fizjoterapii, czyli do zaplanowania
terapii zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą przy uwzględnieniu rozpoznania medycznego. Mają dowolność
wyboru liczby dni zabiegowych (od
3-10), w zależności od indywidualnych
potrzeb pacjenta. Fizjoterapeuta może
udzielić świadczenia tylko w oparciu
o jedno rozpoznanie główne (wpisywane na pierwszym miejscu) np.
rozpoznanie M47 (Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa) daje podstawę do
wykonania zabiegów tylko w obrębie
kręgosłupa. Wszystkie rozpoznania
współistniejące są tylko informacją na
temat stanu zdrowia pacjenta i ewentualnym przeciwwskazaniem do zabiegów. Głównym założeniem tej reformy
jest skrócenie kolejek na fizjoterapię
(pacjent ma prawo do jednokrotnego
wpisu do harmonogramu przyjęć na
dane świadczenie niezależnie od liczby
posiadanych skierowań), dostosowanie
jej do aktualnych potrzeb pacjenta.
Każdy pacjent przed fizjoterapią jest
badany funkcjonalnie (obowiązkowa

wizyta fizjoterapeutyczna), a także po
zabiegach. Terapeuta weryfikuje skuteczność terapii (badanie funkcjonalne
po cyklu zabiegowym). Po zakończeniu rehabilitacji przekazuje lekarzowi
kierującemu informację zwrotną wraz
z zaleceniami od fizjoterapeuty, która
jest podstawą do wystawienia kolejnego skierowania (kontynuacji leczenia)
jeśli istnieje taka potrzeba.
Należy pamiętać, że prośba fizjoterapeuty o skłon czy przysiad nie jest
kaprysem, a testem funkcjonalnym,
dzięki któremu możemy zweryfikować
poziom ograniczenia ruchomości i skalę
problemu z jakim pacjent się do nas
zgłasza.
Reorganizacja pracy fizjoterapeutów
po zmianie przepisów stawia na indywidualną pracę z pacjentem. Umożliwia
lepsze poznanie pacjenta, jego choroby
i dobranie odpowiednich środków terapeutycznych. Zakłada leczenie pacjenta
w momencie wystąpienia choroby.
Z przyjemnością informujemy, że
w naszym gabinecie jest możliwość
skorzystania z zabiegów za odpłatnością. Terminy wizyt ustalamy indywidualnie. O szczegóły prosimy pytać
personel pracowni pod nr telefonu
14 6888720.

Jubileusze małżeństw w naszej gminie
W Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie odbyła się uroczystość z okazji
jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Skrzyszów.
W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy
Skrzyszów Marcin Kiwior, Przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów Marcin
Tryba oraz Ksiądz Dziekan Zdzisław
Gniewek. Małżeństwa otrzymały z rąk
wójta medale, które zostały przyznane
przez Prezydenta Polski.
Dyrektor przedszkola Lidia Stach
oraz nauczycielki wraz z dziećmi, zadbali o program artystyczny, który
uświetnił całą uroczystość. Zebrani
miło spędzili czas na wspomnieniach
i rozmowach.
Jubileusz 60-lecia pożycia mał-

żeńskiego obchodziły dwie pary:
• Łękawica: Kaczor Cecylia i Józef,
• Szynwałd: Zegar Felicja i Kazimierz.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 21 par:
Skrzyszów:
• Ciurej Franciszka i Kazimierz,
• Czarnik Krystyna i Jan,
• Kantor Teresa i Zdzisław,
• Kielian Danuta i Stanisław,
• Kołodziej Cecylia i Michał,
• Kozioł Zofia i Jerzy,
• Wilk Maria i Jan,
• Włodek Janina i Antoni.
Szynwałd:
• Armatys Wanda i Józef,
• Grzyb Alicja i Ryszard,

• Jop Stanisława i Henryk,
• Knurowscy Agnieszka i Czesław,
• Łąccy Maria i Zbigniew.
Łękawica:
• Budzik Zofia i Józef,
• Lichoccy Maria i Eugeniusz,
• Siedlik Janina i Florian.
Ładna:
• Chajm Teresa i Józef,
• Tatar Krystyna i Józef,
• Tomasiewicz Maria i Adam.
Pogórska Wola:
• Jarosz Leokadia i Józef,
• Macoń Zofia i Bronisław.
Wszystkim jubilatom życzymy
kolejnych lat przeżytych wspólnie
w zdrowiu, szczęściu i miłości.
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Nowy sprzęt w jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy
Jednostka OSP Łękawica została
wyposażona w defibrylator i maszt
oświetleniowy LED, który z pewnością podniesie komfort służby, jak

również zapewni bezpieczeństwo
strażaków wykonujących działania na
rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w gminie Skrzyszów. Realizacja
zadania niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego
przeprowadzania działań
bojowych, akcji ratowniczych i usuwania skutków
zagrożeń (akcje ratownicze
podczas powodzi, pożary, wycieki paliwa, oleju,
powalone drzewa, kolizje
drogowe). Zakup został
dofinansowany z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 4 160,00 PLN, a całkowity koszt inwestycji to
10 594,00 PLN. Pozostałe
koszty sfinansowane ze
środków budżetu gminy
Skrzyszów.

Wyjazd wychowanków Kolorowej
Przystani do Banku Santander w Tarnowie
W ramach zajęć "Poznajemy
zawody naszych rodziców" wychowankowie Kolorowej Przystani w Pogórskiej Woli i Skrzyszowie odwiedzili oddział Banku Santander w Tarnowie, aby poznać
tajniki pracy bankiera. Uczestnicy
wyjazdu poznali dyrektora banku
oraz zwiedzili poszczególne po-

mieszczenia. Podczas zajęć dzieci
uzyskały odpowiedzi na nurtujące
ich pytania, rozwiązały quiz na temat
oszczędzania, obejrzały pokaz multimedialny. Dla wszystkich uczestników
przygotowany został poczęstunek
i pamiątkowe gadżety.
Celem wyjazdu było poznanie organizacji pracy banku oraz motywacja do
świadomego oszczędzania.
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Szkoła Pamięta
Szkoła podstawowa w Łękawicy nosi
imię Bohaterów Westerplatte. Nazwa
zobowiązuje uczniów i nauczycieli do
upamiętniania osób, którzy we wrześniu 80 lat temu nie poszli do szkoły.
Zamiast pierwszego dzwonka usłyszeli
komunikat - wojna.
We wrześniu br. młodzież i nauczyciele z Łękawicy włączyli się do ministerialnej akcji „Szkoła Pamięta”, której
głównym celem jest zorganizowanie
działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia. Podczas uroczystej
inauguracji roku szkolnego 2019/2020,
uczniowie oprócz gazetki „Witaj Szkoło!” przygotowali wystawy na temat
II wojny światowej. Dwie uczennice
wypożyczyły z rodzinnego archiwum
prasę z września 1939 roku.
Nauczyciele zorganizowali wyjazd do
lasu Kruk w Skrzyszowie, gdzie zapłonęły znicze ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej. Upamiętniono
także Józefa Budzika (zamordowany
w Katyniu), Tadeusza Jachyma (żołnierz,
partyzant AK – ZWZ) oraz Wiesława
„Rolanda” Budzika (żołnierz wyklęty).
Klasa VIII zwiedziła niemieckie obozy
zagłady Auschwitz-Birkenau.
Drogą ku Niepodległej...
Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Pio-

tra Skargi w Skrzyszowie
również włączyła się do
akcji „Szkoła Pamięta”.
W uroczysty sposób
postanowiła uczcić 80.
rocznicę rozpoczęcia II
wojny światowej i 75.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
W Skrzyszowie podjęto szereg działań mających na celu upamiętnienie niniejszych wydarzeń.
Z tej okazji zorganizowana została wycieczka do Auschwitz oraz do Krakowa.
Uczniowie odwiedzili lokalne miejsca
pamięci. Udali się do lasu Kruk, aby uczcić
pamięć 53 ofiar terroru hitlerowskiego.
W listopadzie szkoła zorganizowała
zbiórkę zniczy, aby podczas listopadowego święta odwiedzić zapomniane groby
zasłużonych dla Ojczyzny.
W ramach ministerialnej akcji „Szkoła pamięta” przeprowadzono konkurs
literacki, w którym uczestnicy przedstawili wybranego bohatera Polski.
Zorganizowana została wystawa prac
przedstawiających postaci zasłużone
dla kraju. Ponadto szkoła wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji odśpiewania
„Mazurka Dąbrowskiego", oddając cześć
niepodległej Ojczyźnie.

„Dzielimy się sercem”
Uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Ładnej uczestniczyli w spotkaniu
z osobami niepełnosprawnymi w ramach klasowych działań „Dzielimy
się sercem”. Spotkanie integracyjne
odbyło się w kawiarence LawenLove,
prowadzonej przez podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Odbyły się warsztaty
plastyczne, podczas
których uczniowie
pomagali osobom
niepełnosprawnym.
Wykazali się dużą
empatią, podeszli do
tematu bez uprzedzeń, a spotkanie
przebiegło w miłej
i wesołej atmosferze.

Ponadto uczniowie uczestniczyli
w zajęciach plastycznych organizowanych przez Fundację RuszSię, przy
wsparciu Finansowym Województwa
Małopolskiego. Spotkanie odbyło się
w Klubie Gwiazda w Tarnowie. Wykonane zostały ozdoby świąteczne, a na
koniec zgromadzeni wolontariusze,
podopieczni, terapeuci oraz rodzice

zatańczyli taniec „chocolate”.
Tego typu spotkania są niezwykle
ważne, gdyż wielu z nas niejednokrotnie nie wie, jak się zachować podczas
spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Tymczasem są to ludzie, którzy
żyją zupełnie normalnie, mają swoje
obowiązki, realizują plany, marzenia.
Możemy się od nich uczyć pozytywnego podejścia do życia, pomimo wielu
barier i przeszkód, które stoją na ich
drodze.
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Warsztaty edukacyjne z GAZ-SYSTEMEM
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II w Skrzyszowie oraz Szkole
Podstawowej nr 1 im. AK w Szynwałdzie odbyły się warsztaty edukacyjne
dla uczniów ósmych klas. Zostały
one przeprowadzone przez specjalistów z Centrum Edukacji smartLAB
z Gdańska. Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży

na temat
powstania
i wykorzystania
paliw gazowych.
Dzięki mobilnemu
laborato-

rium przeprowadzono
zajęcia łączące wiedzę
z zakresu chemii, fizyki,
biologii i matematyki.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
doświadczenia z wykorzystaniem ciekłego
azotu.

Na zakończenie spotkania odbył
się test sprawdzający wiedzę, przekazaną w trakcie warsztatów. Dla
najlepszych uczniów przewidziane
zostały nagrody.
Warsztaty edukacyjne odbyły
się dzięki sponsorowi - firmie GAZ-SYSTEM S.A., która ufundowała także
nagrody dla uczniów.

I Miejsce chóru Moderato
w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Niezłomnej i Niepodległej
Szkolny chór Moderato ze Szkoły
Podstawowej w Pogórskiej Woli pod
batutą Anety Mikuś i Pawła Nowaka
podczas eliminacji do IV edycji Ogólnopolskiego „Konkursu Piosenki
Niezłomnej i Niepodległej im Henryka
Rasiewicza „Kima” w kategorii chórów
dziecięcych i młodzieżowych, wraz
z chórem ze szkoły podstawowej
w Jodłówce-Wałki, zajął ex aequo
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I miejsce i zakwalifikował się do II
etapu, który odbył się 17.11.2019 r.
w Muzeum AK w Krakowie. Podczas
uroczystego koncertu galowego, na
którym znaleźli się finaliści i laureaci
I etapu; soliści, duety, zespoły do 8
osób, chóry w różnych kategoriach
wiekowych od dziecięcych do open
z całej Polski, ale też polskie reprezentacje z Lwowa, Białorusi i Ukrainy.

Chór Moderato zajął w swojej kategorii I miejsce.
Organizatorem tego Festiwalu
byli: Stowarzyszenie PASSIONART,
Fundacja Armii Krajowej im. Franciszka
Miszczyka w Londynie i IPN. Festiwal
upamiętnia postać Henryka Rasiewicza ps. „Kim", żołnierza 3 Wilenskiej
Brygady AK, który nie tylko służył
ojczyźnie z bronią w ręku, ale jest także
autorem wielu pieśni partyzanckich
(np. „Na znojną
walkę”, która stała
się hymnem całej
kresowej AK).
Gratulujemy
sukcesu chórowi
Moderato i życzymy kolejnych,
wspaniałych osiągnięć.
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Skrzyszów gra w CUDERA
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie
wraz z rodzicami i nauczycielami
wzięli udział w programie profilaktyki uzależnień behawioralnych
– „Gra profilaktyczna CUDER”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez
Fundację Wspierającą Wychowanie
ARCHEZJA ze Skały spod Krakowa.
W trakcie spotkania skoncentrowano się na wzmocnieniu czynników chroniących uczniów przed
różnorodnymi zagrożeniami czającymi się przede wszystkim w świecie
wirtualnym. Program skupia się także

m.in. na motywowaniu do dobrego
działania, zwracając uwagę na poszu-

kiwanie sensu życia.
Uczniowie klas IV-VII wzięli aktywny udział w zajęciach, podczas których
zapoznani zostali z grą planszową
CUDER. W spotkaniu przeznaczonym
dla rodziców i nauczycieli poruszono
temat związany z budową autorytetu.
Co to jest CUDER? To gra łącząca
cechy gier planszowych oraz fabularnych (tj. gracze wcielają się w fikcyjnych
bohaterów). Celem rozgrywki jest m.in.
rozwinięcie postaci (pionka), poprzez
podróż po świecie oraz pokonywanie
trudności i zdobywania kolejnych
punktów. CUDER powstał z myślą
o dzieciach i młodzieży, jako sposobie
na spędzenie czasu wolnego poza
światem wirtualnym.

Pierwsza gminna konferencja
o przedszkolakach
W Przedszkolu Publicznym w Pogórskiej Woli, 20 listopada br., odbyła
się pierwsza konferencja metodyczna
pn. „Przedsiębiorczość idzie w parze z Przedszkolakiem – pozytywne
aspekty wprowadzana przedszkolaków
w świat finansów i przedsiębiorczości”.
Temat konferencji został omówiony
w kontekście edukacji przedszkolnej,
z uwzględnieniem aspektów psychologiczno-pedagogicznych, ekonomicznych oraz społecznych. Prelegentami
spotkania byli pedagodzy, logopedzi,
trenerzy edukacji finansowej oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Głos zabrał m.in. Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior oraz dziennikarka telewizyjna Anna Popek, przesyłając nagraną

przez siebie wypowiedź.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele oraz dyrektorzy placówek oświatowych z sąsiednich gmin. Dla wszystkich
osób biorących udział w spotkaniu
przygotowany
został poczęstunek oraz skromny upominek.
Pierwszą
gminną konferencję metodyczną przygotowało przedszkole w Pogórskiej Woli wraz
ze Stowarzyszeniem Podaruj

Dzieciom Promyk Słońca. Partnerem
strategicznym spotkania była Mennica
Polska S.A., a patronat honorowy objęła
Fundacja Rodziny Czepczyńskich, której
program edukacyjny „ABC Ekonomii”
realizowany jest w przedszkolu w Pogórskiej Woli od dwóch lat.
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„Przerwa na wspólne czytanie”
W konkursie „Przerwa na wspólne
czytanie” wygrało aż 300 bibliotek,
które zebrały najwięcej głosów. Pierwsze 50 bibliotek otrzymało książki
o wartości 5000 zł oraz 2 pufy, kolejne
250 bibliotek książki o wartości 300 zł
i 2 pufy.
Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie zdobyła 5 miejsce i tym samym

otrzymała książki o wartości 5000
zł oraz 2 pufy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu na Bibliotekę Publiczną w Skrzyszowie oraz Bibliotekę Publiczną
w Szynwałdzie, gdyż sukces ten nie
byłby możliwy bez Państwa zaangażowania.

Mikołajkowy Turniej Siatkówki
„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”
13 drużyn rywalizowało w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej „O Puchar
Wójta Gminy Skrzyszów” rozegranego

na hali sportowej w Skrzyszowie. Zespoły reprezentowały kluby z różnych
miejscowości Małopolski i Podkarpacia. Spotkania
poszczególnych
drużyn wielokrotnie zaskakiwały interesującymi akcjami,
które spotykały
się ze spontanicznym aplauzem kibiców. Zawodnicy podczas
gry wykazali się
ogromnym zaangażowaniem

Szachowe sukcesy
W listopadzie br. w Burzynie został rozegrany finał powiatowych
igrzysk młodzieży szkolnej w szachach.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Heleny Marusarzówny w Pogórskiej
Woli okazali się bezkonkurencyjni wygrywając turniej i uzyskali awans do
finałów wojewódzkich. Drużyna grała
w składzie:
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– Cich Tomasz,
– Maziarka Barbara,
– Paszyński Jan,
– Paszyński Mateusz.
"Skrzyszowskie
Turnieje Szachowe"
Popularyzacja gry w szachy jako
dyscypliny sportowej poprzez bu-

i poświeceniem w zmaganiach o każdy
punkt. Warto podkreślić, że z roku na
rok zespoły startujące w turnieju prezentują coraz wyższy poziom gry. Po
zakończeniu fazy grupowej do półfinałów awansowały drużyny z pierwszych
miejsc i drużyna z drugiego miejsca
z najlepszym dorobkiem punktowym.
Ostateczne zwycięstwo przypadło
drużynie Kor-Pol z Tarnowa, która nie
przegrała żadnego seta. Na miejscu II
uplasowała się drużyna z Szynwałdu
grająca pod nazwą Team. Miejsce III wywalczyła Pogoń Bąka z Jodłowej. Turniej
zakończył Wójt Gminy Skrzyszów, który
wręczył nagrody, a zwycięskim drużynom główne trofea.
dowanie jej pozytywnego wizerunku
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz integrację środowiska szachowego to cel zadania, na który Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
otrzymało darowiznę w wysokości
6 800 zł. Darowizna ta jest efektem
pozytywnie zaakceptowanego wniosku w ramach "Program Grantów"
Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.
W ramach projektu w pierwszym
kwartale 2020 roku przeprowadzone
zostaną turnieje szachowe w każdym
sołectwie oraz finałowy turniej szachowy w Skrzyszowie. Zakupione z otrzymanych środków zegary szachowe,
szachownice wraz z figurkami, laptop
oraz drukarka przenośna pozwolą
na samodzielną realizacje wydarzeń.
Efektem długofalowym zadania będzie
nieodpłatne udostępnianie sprzętu dla
wszystkich zainteresowanych w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.
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Hubertus 2019
Jak co roku, z okazji dnia świętego
Huberta patrona myśliwych i jeźdźców,
Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów przy
wsparciu gminy Skrzyszów zorganizowało Hubertusa. W ramach wydarzenia
odbyły się 4 konkursy: konkurs Pony
Games dla dzieci, którego najmłodsza
uczestniczka miała 4 lata; konkurs
myśliwski (terenowy konkurs z przeszkodami), konkurs w skokach przez
przeszkody oraz konkurs specjalny
w skokach. Łącznie w imprezie udział
wzięło 60 zawodników, w tym silna
ekipa z klubu jeździeckiego Komorów.
Oprócz konkursów odbyło się tradycyjne poszukiwanie lisa w trzech katego-

riach wiekowych: dzieci, junior młodszy
i junior starszy. Trzy lisy zostały odnalezione, a puchary i nagrody wręczone.
Dla uczestników przygotowana została
bogata gastronomia, a dodatkową

atrakcją dla dzieci było
stoisko Gaz-Systemu,
gdzie zaprezentowane zostały ciekawe
doświadczenia.

Podsumowanie rocznej
działalności Pogodnego Klubiku
Członkowie Pogodnego Klubiku
podsumowali kolejny rok swojej działalności. Podczas tegorocznych spotkań
seniorzy niejednokrotnie realizowali się
twórczo podczas warsztatów manualnych, a ich prace można było podziwiać
chociażby na stoisku podczas Gminnych
Dożynek czy też w trakcie podsumowania plebiscytu "Edukacyjna Gmina
Małopolski 2019".
Aktywni seniorzy brali udział w wielu zorganizowanych wycieczkach,
poznając piękno Ojczyzny; podziwiając
krajobrazy i zabytki, poznając kulturę

i tradycje nie tylko regionu ale i innych
zakątków Polski (Sanok, Dukla, Zakopane, Wrocław, Dobrzykowice, Moszna).
Seniorzy chętnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych wychodząc do
teatru, muzeów czy kina, a także biorąc
udział w wydarzeniach organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
Pogodny Klubik stanowią przede
wszystkim ludzie, którzy tworzą odpowiedni klimat, chętnie spędzają wspólnie czas realizując swoje pasje, dzieląc
się doświadczeniem i umiejętnościami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób
starszych, w klubiku organizowane
są prelekcje na tematy interesujące
seniorów, mi.in dotyczące zdrowego
i bezpiecznego stylu życia.
Podsumowując, rok 2019 był czasem wzmożonej pracy aktywnie działających seniorów.
Klub Senior + funkcjonujący pod nazwą "Pogodny Klubik" jest finansowany
ze środków gminy Skrzyszów oraz Województwa Małopolskiego w ramach
programu wieloletniego Senior +.

Projekt „Manufaktura dobrych pomysłów”
Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej
zakończyło realizację projektu pn.
„Manufaktura Dobrych Pomysłów
na spędzenie wolnego czasu dzieci
i młodzieży w 2019 roku”. W ramach
projektu dzieci i młodzież nauczyły się
posługiwać igłą i nitką szyjąc własnoręcznie króliczki. Powstały przepiękne
laurki w technice sadow box oraz pop

up. Ponadto uczestnicy projektu wraz
z opiekunami wzięli również udział
w wycieczce krajoznawczej do skansenu w Kolbuszowej, gdzie zapoznali
się z historią polskiej wsi oraz zobaczyli
jak dawniej toczyło się życie zgodnie
z porami roku i dnia. Zasadniczym
celem tego projektu było rozwijanie
zainteresowań, doskonalenie umie-

jętności manualnych i poznawczych
dzieci i młodzieży oraz stymulowanie
rozwoju ogólnotechnicznego. W ten
sposób dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność i mogą wykorzystać nabyte umiejętności w życiu
codziennym.
Projekt był współfinansowany
z budżetu gminy Skrzyszów.
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Bal andrzejkowy w Ładnej
W Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Ładnej, odbył się
kolejny bal andrzejkowy z udziałem
osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Skrzyszów: z Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.
Wincentego a Paulo, wraz z siostrą
dyrektor Joanną Sutowicz; z Polskie-

go Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
– Koło w Tarnowie, na czele z Urszulą
Paszkowską; podopieczni Fundacji
„RuszSię” wraz z zastępcą prezesa
zarządu, Agnieszką Śliwą.
Zebrani z zapałem i niesamowitą
energią tańczyli, śpiewali i bawili się,
a w przerwach pomiędzy zabawą
korzystali z pysznego poczęstunku.
Ponadto swoje niezwykłe umiejętności

Wystawa malarstwa

Wacława Onaka w Szynwałdzie
W niedzielę 8 grudnia w Bibliotece
Publicznej w Szynwałdzie odbył się
wernisaż wystawy malarstwa Wacława Onaka w ramach cyklu „Tarnowscy
Artyści w Galerii Muzealnej – wystawy
w Szynwałdzie”. Cykl organizowany jest
przy współpracy Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, a kuratorem wystawy jest Bożena Szczupak.
Wystawa malarstwa Wacława Onaka zorganizowana została dodatkowo
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Mój Szynwałd, działającym w gminie
Skrzyszów.
Licznie zgromadzona publiczność,

która w niedzielny wieczór zebrała
się w bibliotece w Szynwałdzie, podziwiała prace artysty.
Wacław Onak wraz z rodziną mieszka w gminie
Skrzyszów i bardzo często
szuka natchnienia w swoim przydomowym ogrodzie, uwieczniając na płótnie kwiaty, zioła, drzewa.
Jego prace powstają przy
użyciu szerokiej gamy
barw i odzwierciedlają
oczami artysty otaczającą
nas rzeczywistość.
Wójt Gminy Skrzyszów

KULTURA
zaprezentował zespół taneczny Rotam,
działający przy Fundacji „RuszSię”.
Tancerze poruszający się na wózkach
inwalidzkich wzbudzili podziw i uznanie publiczności, która nagrodziła ich
brawami.
Dziękujemy sołtysowi Stanisławowi Barnasiowi, dyrektor szkoły Marii
Łakomie za zorganizowanie balu oraz
wszystkim, którzy pomogli w sprawnym przebiegu wydarzenia, co jest
niezwykle ważne dla uczestników, gdyż
co roku wracają tutaj z uśmiechem na
twarzy.

Marcin Kiwior podziękował malarzowi
artyście za obecność, licząc na Jego
dalszą aktywność artystyczną w działaniach na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do 12 stycznia w bibliotece
w Szynwałdzie.
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