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Końcówka sierpnia przywodzi 
na myśl dwie rzeczy – nieubłagalnie 
zbliżający się początek roku szkolne-
go oraz święto plonów. W 2019 roku 
mieszkańcy naszego regionu świę-
towali zakończenie żniw przez trzy 
weekendy z rzędu, oddając się zabawie 
i odpoczywając po ciężkiej pracy. 

Gmina
XXIV Dożynki Gminy Skrzyszów 

odbyły się w  sołectwie Łękawica, 
w dniach 17-18 sierpnia. Podczas dwóch 
dni zabawy nie zabrakło muzyki, ga-
stronomii i  tradycyjnych obrzędów 
dożynkowych.

Święto Plonów rozpoczęło się 
w sobotę rozgrywkami w piłce nożnej. 
Z okazji 10–lecia KS Łękawica, prezes 
klubu Ryszard Buras, wręczył pamiąt-
kowe statuetki i  puchary dla osób 
zasłużonych dla klubu. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęły 
się w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa. 
Mszę świętą koncelebrowali probosz-
czowie parafii z gminy Skrzyszów pod 
przewodnictwem księdza prof. dr. hab. 
Józefa Klocha.

Starości dożynek, Cecylia Starostka 
oraz Adam Budzik, przywitali zgro-
madzonych i wręczyli Wójtowi Gminy 
Skrzyszów, Marcinowi Kiwiorowi, bo-
chen chleba. Następnie głos zabra-
li przybyli goście: posłanki Urszula 
Augustyn i  Anna Czech, członkini 
zarządu województwa małopolskiego 
Anna Pieczarka, radny województwa 
małopolskiego Wojciech Skruch oraz 
radni powiatowi: Magdalena Kopczyń-
ska i  Józef Gądek. Gospodarz gminy 
Skrzyszów podziękował za pracę rolni-
kom, „w którą wpisane jest stałe zmaga-
nie z przeciwnościami losu, z kaprysami 
natury, potrafiącymi w ułamku sekundy 
zniweczyć wielomiesięczny trud”.

Na uroczystości nie mogło zabrak-
nąć tradycyjnie wykonanych wieńców 
dożynkowych. Każdy został ośpiewany 
i z dumą zaprezentowany szerszej pu-
bliczności, która nie mogła nadziwić się 
precyzji wykonania.

W trakcie tegorocznego święta plo-
nów odbyły się dwa konkursy. W pierw-
szym, pn. „Regionalne Mistrzostwa 
w Mlekobraniu”, zwyciężyła mieszkanka 
Łękawicy, natomiast mieszkaniec Ład-
nej najlepiej zaprezentował się w kon-
kurencji „Przetaczanie Bali”.

Późnym popołudniem na scenie 
zaprezentowała się młoda kapela 
Szynwałdzianie oraz kabaret „Strażak 
z Kopydłowa” i przyjaciele. Wieczorem 
zagrała Kapela Górole, porywając zgro-
madzoną publiczność do tańca.

Powiat
Gospodarzem XXI Dożynek Po-

wiatu Tarnowskiego (24-25 sierpnia 
2019) był Wojnicz. Zaprezentowano 
szesnaście wieńców. Naszą gminę 
reprezentowało sołectwo Łękawica 
z  sołtysem Stani-
sławem Starostką. 
Otrzymał on wyróż-
nienie w  konkursie 
o  tytuł najlepszego 
sołtysa powiatu tar-
nowskiego w  2018 
roku. 

W i e c z o r e m 
w  parku miejskim 
w  Wojniczu wystą-
pił zespól Lachersi, 
który w  ubiegłym 
roku zagrał podczas 
XXIII Dożynek Gminy 
Skrzyszów. Na za-
kończenie dwudnio-
wego święta zapre-
zentowała się Halina 
Mlynkova.

Województwo
Wo j e w ó d z t w o 

małopolskie w  2019 
roku podzieliło do-
żynki na dwie części, 
zachodnią i wschod-
nią. Tym sposobem 
uroczystości odbyły 
się w  Ryczowie (po-
wiat wadowicki) i Za-

kliczynie (powiat tarnowski).
Na Kompleksie Rekreacyjno-Spor-

towym „Kamieniec” w Zakliczynie, XXI 
Dożynki Województwa Małopolskiego 
rozpoczęły się mszą świętą polową, 
odprawioną przez biskupa tarnowskie-
go Andrzeja Jeża. Po przemówieniach 
gospodarzy i  zaproszonych gości, 
spośród 30 wieńców wyłoniono dwie 
prace w następujących kategoriach – 
wieniec tradycyjny (zwycięzca: Poręba 
Radlna, gmina Tarnów) i  nowoczesny 
(zwycięzca: Sieciechowice, gmina 
Wierzchosławice). 

Tegoroczne uroczystości zakończy-
ły się występem kabaretu PAKA oraz 
zespołu Golec uOrkiestra.

Gmina Skrzyszów reprezentowa-
na była w  Zakliczynie przez sołec-
two Szynwałd, sołtys Marię Żywiec, 
sekretarz gminy Cecylię Andrusie-
wicz oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
z Szynwałdu.
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PODZIĘKOWANIA

 • FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. 
 • Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz 

Wrześniak 
 • FHP Barbara Sp. z o.o. 
 • AGRO-MAREK Wiesław Marek 
 • Andrzej Mądel Sp. z o.o. 
 • GREINPLAST BIS Sp. z o.o.
 • Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 
 • FUH „MAT-MAT” Krzysztof Mącior 
 • BSR w Krakowie Oddział Tarnów 
 • SIGMA-GLASS PRODUCENT SZKŁA 

OZDOBNEGO I ARTYSTYCZNEGO 
 • NOWAK-MOSTY Sp. z o.o.
 • Firma Transportowo Handlowa 

Świdziński Kazimierz
 • Przedsiębiorstwo Budowlano 

Usługowo- Handlowe ZELIAŚ,  
Leszek i Sylwester Zeliaś 

 • Judyta, Zdzisław Januś Firma „KUBUŚ” 
Przewozy osób 

 • Tomasik Paweł HOUSEBUD
 • Zakład Usługowo-Produkcyjno-

Handlowy „GROM” Krzysztof Zdeb
 • FPHU MEGI Dariusz Szymczak
 • ELEKTROECO Sp. z o.o.  

Janusz Kapustka 
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Mięsnego TAURUS Sp. z o.o. 
 • Sklep spożywczo-przemysłowy 

Dziurawiec Elżbieta
 • Transport Drogowy Paweł Nowak 
 • FHU „KAMIL” Robert Smoszna
 • Zakład handlowo-usługowy 

RENIMAR Marek Kolawa
 • FUH INPLAST Michał Łabędź
 • Zakład elektro-instalacyjny  

Kazimierz Hetman
 • Adrian Dębosz

 • Paweł Jerzy Studziński
 • Grzegorz Mądel Import Autokarów 

Firma Handlowo Usługowa Szynwałd 
 • Piotr Handzel i Witold Sysło  

FHU OGRÓD
 • Zakład stolarski Garlicki Dominik
 • FHU Elżbieta Onik
 • FHU EMIR Sp. j.  

M. Janicka, E. Jewiarz, I. Jewiarz
 • TENIS Ładna Bartosz Dąbrowski
 • COPY BIURO Daniel Onik 
 • MEGA-TRANS Transport i Spedycja 

Jakub i Cecylia Boruch
 • FUH INPLAST 2 Łabędź Grażyna
 • FUHP INSTALATOR Stanisław Mucha
 • Krzysztof Głuszak
 • Ferma drobiu Barbara Podstawska
 • Małgorzata i Sławomir Mądel
 • Paulina i Ernest Para
 • Przedsiębiorstwo Transportowo 

Handlowe „Mal-Zbyt” Marcin Szczęch
 • Mechanika pojazdowa Janusz Kozioł
 • Józef Dąbrowski
 • Auto Komis Modelscy 
 • Mechanika pojazdowa  

Julian i Paweł Kloch
 • FTHU Mariusz Czarnik  

i Ryszard Czarnik 
 • Artur Kopeć, 

Członek Zarządu Grupy Azoty
 • Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie 
 • Piekarnia Jan Starostka
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Maria 

i Krzysztof Kowalscy 
 • Palarnia kawy AGIFA Piotr Baca
 • Jan i Lucyna Świątek
 •  Usługi transportowe Piotr Mondel

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom 
XXIV Dożynek Gminy Skrzyszów
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Zakończona została jedna z naj-
większych inwestycji w  gminie 
Skrzyszów pn. „Zagospodarowanie 
centrów wsi”, na którą gmina otrzy-
mała dofinansowanie z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w  wysokości blisko 1 mln 
595 tys. zł, a całość inwestycji wyniosła 
niemal 2 mln 816 tys. zł.

Dzięki tej ogromnej inwestycji po-
wstały piękne, nowe i zadbane centra 
wsi. Są to miejsca, w  których można 
miło spędzić czas na świeżym powie-
trzu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, 
począwszy od rekreacji dla dzieci, po 
rodziców, a także osoby starsze. Moż-
na spędzić czas aktywnie, korzystając 
z placu zabaw, siłowni, ale również usiąść 
na ławeczce czy pospacerować. Nowe 
centra wsi nie tylko poprawiają estetykę 
miejscowości, ale też są doskonałą alter-
natywą na ciekawe spędzenie wolnego 
czasu z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi.  

Oto zakres prac, które zostały wy-
konane w poszczególnych sołectwach 
naszej gminy, aby mogły powstać 
centra wsi:

- w  Skrzyszowie wybudowano 
plac zabaw wraz z  dostawą i  monta-
żem urządzeń zabawowych,  siłownię 

INWESTYCJE

Nowe centra wsi w naszej gminie

Skrzyszów 

Łękawica

Szynwałd



PAŹDZIERNIK 2019

na wolnym powietrzu wraz z dostawą 
i  montażem urządzeń, chodniki, par-
king przy boisku piłkarskim, powstało 
oświetlenie hybrydowe. 

- w Łękawicy wybudowano plac za-
baw wraz z dostawą i montażem 7 urzą-
dzeń zabawowych, siłownię z nawierzch-
nią bezpieczną na wolnym powietrzu 
wraz z dostawą i montażem 6 urządzeń, 
drogę wewnętrzną z nawierzchnią as-
faltową o dł. 97.44 m wraz z chodnikiem, 
kanalizację deszczową, przebudowano 
kanalizację sanitarną i sieć Tauron, za-
montowano słupy oświetlenia ulicznego 
6 sztuk i parkowego 9 sztuk.

- w  Szynwałdzie powstały alejki 
spacerowe wraz z  elementami małej 
architektury, wybudowano siłownię 
na wolnym powietrzu wraz z dostawą 
i montażem urządzeń do ćwiczeń, roz-
budowano plac zabaw wraz z dostawą 
i  montażem urządzeń zabawowych, 
zrobiono odwodnienie oraz budowę 
i wymianę oświetlenia.

– w Ładnej wybudowano plac zabaw 
wraz z dostawą i montażem urządzeń 
zabawowych, siłownię na wolnym po-
wietrzu wraz z  dostawą i  montażem 
urządzeń, zrobione zostały chodniki wraz 
z elementami małej architektury, a także  
odwodnienie, powstało przejście dla pie-
szych, rozbudowano oświetlenie uliczne. 
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W  Pogórskiej Woli na drodze po-
wiatowej nr 1378K powstało przejście 
dla pieszych. W  ramach tego zada-
nia zmieniona została istniejąca na-
wierzchnia bitumiczna na nawierzchnię 
brukowaną wraz z  jej wyniesieniem 
o  ok. 6 cm powyżej istniejącej jezdni 
oraz chodnik o  szerokości 2 m i  dłu-
gości 14 m wraz z  odwodnieniem, 
oświetleniem i montażem aktywnego 
znaku drogowego. 

Poprawa bezpieczeństwa dzieci 
i  młodzieży w  sąsiedztwie placówek 
szkolnych jest bardzo ważna. Wielu 
uczniów do szkoły chodzi pieszo bez 
nadzoru dorosłych. Warto dziecko 
przygotować do poruszania się po 
drogach, poprzez wspólne spacery 
i  zwracanie uwagi na przepisy ruchu 
drogowego. Należy również zadbać 
o  widoczność na drodze dopinając 
elementy odblaskowe.

Przejście dla pieszych w Pogórskiej Woli

Ładna
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Osiedle budynków 
wielorodzinnych w Gminie Skrzyszów
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Zmiany w zagospoda-
rowaniu przestrzennym 
gminy Skrzyszów poprzez 
odrolnienie gruntów stwo-
rzyły większe możliwości 
dla budownictwa miesz-
kaniowego. Rozwój gminy 
i ciągłe inwestycje w infra-
strukturę dróg, chodników 
czy w sieci wodno-kanali-
zacyjne, a także doskonałe 
położenie geograficzne 
stwarzają korzystne wa-
runki do pozostania tutaj 
na stałe. Te aspekty zo-
stały dostrzeżone również 
przez inwestorów i  dzięki 
temu w najbliższym czasie 
rozpocznie się budowa 
osiedla mieszkaniowego 
budynków bliźniaczych 
dwu lokalowych w  Po-
górskiej Woli. Inwestycja 
osoby prywatnej w  bu-
downictwo wielorodzinne 
świadczy o dużym poten-
cjale osiedleńczym w  na-
szej gminie, o czym może-
my się przekonać choćby 
na podstawie wskaźnika 
pozwoleń na budowę, któ-
ry jest jednym z  najwyż-
szych w  regionie. Rozpo-
czynająca się inwestycja 
przyczyni się do rozwoju 
budownictwa wielorodzin-
nego, ponieważ dzisiejsze 
rozwiązania projektowe 
i technologiczne pozwalają 
na budowę nowoczesnych 
i  funkcjonalnych budyn-
ków mieszkalnych wielo-
rodzinnych na terenach 
wiejskich. Prezentujemy 
wstępny projekt inwesty-
cji i  zachęcamy kolejnych 
inwestorów do tworzenia 
nowych miejsc zamieszka-
nia i pracy w naszej Małej 
Ojczyźnie.

Więcej informacji pod 
numerem telefonu: 604-
218-808

źródło: Urząd Gminy Skrzyszów
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W lipcu zakończony został remont 
kościoła w  Szynwałdzie wraz z  jego 
otoczeniem. Prace zostały zrealizowa-
ne w ramach projektu pn. „Renowacja 
kościoła parafialnego pw. Najświętszej 
Maryi Panny Szkaplerznej w  Szyn-
wałdzie”, który został dofinansowany 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Poddziałania 6.1.1 
Ochrona i opieka nad zabytkami - pro-
jekty mniejszej skali. Wniosek o dofinan-
sowanie projektu złożony przez parafię 
był jednym z siedemnastu z wojewódz-
twa małopolskiego, które uzyskały po-
zytywną ocenę i dofinansowanie.

W ramach inwestycji zostały wyko-
nane m.in.: renowacja elewacji kościoła, 
konserwacja stolarki, remont pokrycia 
wieży i wieżyczki wraz z wymianą rynien 
na dachu, konserwacja stalowych okien-
nic chroniących witraże, remont ele-
mentów schodów kamiennych, remont 
detalu architektonicznego z  wypraw 
cementu romańskiego, remont rzeźby 

Chrystusa ukrzyżowanego oraz sny-
cerki, renowacja cokołów, opaska wokół 
kościoła, konserwacja i  izolacja ścian 
zewnętrznych, podbicie fundamentów, 
kanalizacja opadowa wraz z drenażem, 
remont istniejącego ogrodzenia ko-
ścioła oraz remont ścieżki procesyjnej. 
Natomiast w ramach oszczędności po-
przetargowych został wykonany remont 
istniejącego ogrodzenia „ogrodu” przed 
kościołem i zabytkowej balustrady przed 
wejściem do kościoła. 

Dzięki realizacji projektu zabytkowy 
kościół oraz jego najbliższe otoczenie 
wypiękniało i stało się obiektem zachwy-
tu mieszkańców oraz gości odwiedzają-
cych Szynwałd. Poza głównym celem, 
jakim była renowacja kościoła, przewi-
dziane są również działania zmierzające 
do poszerzenia oferty kulturalnej oraz 
rozwoju turystyki związanej z najważ-
niejszym w Szynwałdzie zabytkiem. Stąd 
też planowane i już realizowane koncerty 
oraz wystawy, na które w imieniu parafii 
serdecznie zapraszamy.

Ostatecznie całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 2 745 167,43 zł. Natomiast 
wartość dotacji stanowi kwotę w wyso-
kości 1 936 636,82 zł. Z podziwem można 
powiedzieć o zaangażowaniu parafian 
w  realizację projektu, bowiem wkład 
własny w kwocie 808 530,61 zł pochodził 
wyłącznie z ich ofiar.

Realizacja renowacji kościoła była 
możliwa dzięki konsekwentnym dzia-
łaniom rozpoczętym przez parafię już 
w 2014 r. Prace przygotowawcze objęły: 
przygotowanie inwentaryzacji kościoła 
oraz dokumentacji projektowej i konser-
watorskiej, wykonanie kalkulacji kosztów, 
regulację stanu prawnego własności 
jednej z działek, na których wybudowany 
jest kościół oraz pozyskanie pozwoleń 
konserwatorskich i pozwoleń na budowę. 
Wymagało to ogromnego zaangażo-
wania i determinacji, aby zdążyć z opra-
cowaniem kompletnej dokumentacji 
przed rozpoczęciem naboru wniosków 
o  dofinansowanie. Koordynatorem 
prac przygotowawczych oraz projektu 
renowacji kościoła był Bartłomiej Mącior. 

 W chwili obecnej parafia oczekuje 
na końcowe rozliczenie dotacji z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego.
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Zakończenie renowacji 
kościoła w Szynwałdzie
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RADA GMINY 

W poniedziałek 8 lipca, w bibliote-
ce w Szynwałdzie, odbyła się V Sesja 
Rady Gminy Skrzyszów, na której 
podjęto uchwałę w sprawie nadania, 
po raz drugi w historii gminy,  tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Skrzyszów”.

Na uroczystej sesji w  Szynwał-
dzie zgromadzili się przedstawiciele 
władz i  instytucji gminnych. Pani 

Elżbieta Stepska-Kot podziel iła 
się z  zebranymi wspomnieniami ze 
swojego życia i  dzieciństwa, a  po-
nieważ do końca nie znała powodu, 
dla którego zorganizowane zostało 
spotkanie – nie kryła zaskoczenia, 
wzruszenia i  zarazem ogromnej ra-
dości, gdy otrzymała odznaczenie 
oraz puchar z  tytułem „Zasłużony 

dla Gminy Skrzyszów”. W tym samym 
dniu nasza bohaterka obchodziła 82 
urodziny. Z tej okazji przygotowany 
został tort oraz wręczono soleni-
zantce kwiaty, a działająca przy Kole 
Gospodyń Wiejskich w  Szynwałdzie 
kapela Szynwałdzianie, odśpiewała 
razem ze zgromadzonymi „Sto lat”. 

Pani Elżbieta Stepska-Kot to 
wyjątkowa osoba. 
W gminie Skrzyszów  
dała się poznać jako 
działaczka społecz-
na, pedagog i wielo-
letni dyrektor szko-
ły,  autorka wier-
szy i   wspomnień 
z  czasów gehenny 
w   K a z a c h s t a n i e 
(m.in. „Ballada sy-
beryjska”, „Okale-
czone dzieciństwo” 
czy „Moja myśl”). 
W   s wo i c h  u t wo -
rach opisuje swoje 
przeżycia, bliskich, 
a  także Skrzyszów 
i jego mieszkańców. 
Ostatni zbiór „Opo-
wiedz mi, Babciu, 
jak to było dawniej” 
zawiera wspomnie-
nia o  życiu na pod-
t a r n o w s k i e j  w s i . 
Książka „Zachować 
od zapomnienia” 
ukazała się również 
w  formie audiobo-
oka. Wszystkie dzie-
ła autorki oraz au-
diobook dostępne 
są w bibliotekach na 
terenie gminy. 

Pomimo nieła-
twego dzieciństwa 
i wielu doświadczeń 
życiowych, pani Elż-
bieta Stepska-Kot 
jest  osobą rado-
sną i  uśmiechniętą. 
Wiele osób powinno 
brać przykład z  jej 
pozytywnego na-
stawienia do życia 
i ludzi.

Zasłużona dla gminy Skrzyszów
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Trzy panie z  terenu naszej 
gminy świętowały w tym roku 
swoje setne urodziny. Jako 
pierwsza, 1 kwietnia 2019 r. 
urodziny obchodziła Stefania 
Strzała ze Skrzyszowa, która 
jest radosną i uśmiechnięta oso-
bą. Bardzo kocha swoje wnuki 
i prawnuki, a jej pasją są kwiaty. 

Nieco później, bo 24 czerwca, 
setną rocznicę urodzin obcho-
dziła Anna Banuch, mieszkają-
ca w Pogórskiej Woli. W czasach 
okupacji została wywieziona 
do Niemiec, gdzie przez 3 lata 
pracowała w  fabryce broni. 
Wychowała dwie córki i  syna, 
zawsze ciężko pracowała w rol-
nictwie. Kocha swoją rodzinę, 
wnuki i prawnuki, jest życzliwa 
dla ludzi.  

Kolejną stulatką jest siostra 
Bronisława Bączal (zakonne 
imię Mieczysława), obchodzą-
ca setne urodziny 6 września. 
Do Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek NMP Niepokalanie 
Poczętej wstąpiła w  1936 r. 
i  przebywała w  nim 83 lata. 
Przez całe życie zakonne pra-
cowała jako katechetka i przed-
szkolanka, znakomicie spełnia-
jąc się w tej roli ze względu na 
umiejętność pracy z  dziećmi. 
Siostra Mieczysława od 2011 
roku przebywa w Domu Sióstr 
Emerytek w Szynwałdzie. 

W  związku z  tak piękną 
rocznicą urodzin, wszystkie 
solenizantki otrzymały listy 
gratulacyjne od: wójta Marcina 
Kiwiora, Wojewody Małopol-
skiego Piotra Ćwika i Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. Jak to bywa 
na urodzinach, nie mogło za-
braknąć tortów oraz prezentów 
i kwiatów. 

Serdecznie gratulujemy 
naszym Jubilatkom, życząc 
dużo zdrowia i  wszelkiej po-
myślności!

Tegoroczni 100 latkowie
w gminie Skrzyszów

źródło: Urząd Gminy Skrzyszów
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Gmina Skrzyszów z  roku na 
rok przeznacza coraz więcej środ-
ków na półkolonie, stara się, aby 
dzieci i młodzież spędziły wakacje 
aktywnie i  w  ciekawy sposób. 
Dlatego w  tym roku, już po raz 
piąty zorganizowane zostały 
półkolonie w szkołach na terenie 
naszej gminy i trwały 2 tygodnie, 
w  okresie od 01.07.2019 r. do 
12.07.2019 r. 

W  pierwszym tygodniu pół-
kolonii uczestniczyło 418 dzieci, 
którymi opiekowało się 36 na-
uczycieli, natomiast w  drugim 
tygodniu uczestniczyło 327 dzieci 
pod opieką 30 pedagogów.

Każda szkoła zapewniła atrak-
cyjny i  zróżnicowany program, 
wśród którego znalazły się m.in. 
wycieczki do Rabkolandu, ko-
palni soli w  Wieliczce i  Bochni, 
Bałtowa, Sandomierza, Krynicy, 
Odrzykonia, Stobiernej, Inwałdu, 
Kurozwęk, Krosna, Harklowej 
oraz Zalipia. 

Podczas licznych wyjazdów, 
dzieci miały możliwość uczestni-
czyć w różnego rodzaju warszta-
tach oraz lekcjach muzealnych, np.:
• w  Zalipu – warsztaty pla-

styczne,
• w Krośnie – warsztaty w cen-

trum dziedzictwa szkła,
• w Stobiernej – warsztaty ku-

linarne i żywa lekcja historii,
• w Odkrzykoniu - lekcja muze-

alna „Ceramika”,
• w Bochni – warsztaty eduka-

cyjne w kopalni soli
Ponadto zorganizowane zo-

stały wyjazdy: na basen, do kina, 
parku trampolin czy na przejażdż-
ki konne do stadniny koni Olimp 
w Skrzyszowie. 

Czas na półkoloniach został 
w  pełni wykorzystany dzięki 
licznym wyjazdom, różnego ro-
dzaju atrakcjom, które czekały 
na uczestników w odwiedzanych 
miejscach, ale także na placach 
i boiskach szkolnych, dzięki licz-
nym grom i zabawom.                                                                              

Koszt organizacji półkolonii 
w gminie Skrzyszów to kwota 198 
329,59 zł.

Tegoroczne półkolonie w szkołach
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OŚWIATA

Wakacje dobiegły końca. Po dwu-
miesięcznym odpoczynku, młodzi 
mieszkańcy gminy Skrzyszów wró-
cili do szkoły. Wraz z  nowym rokiem 
uczniowie i nauczyciele muszą stawić 
czoła nowym wyzwaniom, związanym 
m.in. z reformą edukacji.  

W  roku szkolnym 2019/2020 
w  gminie Skrzyszów naukę rozpo-
częło 1093 uczniów. Wychowaniem 
przedszkolnym, w oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych 
oraz w publicznych i niepublicznych 
przedszkolach, objęto 540 dzieci.  
Szkoły są dobrze przygotowane do 
pracy, a  warunków nauki naszym 
dzieciom mogą pozazdrościć inne 
placówki, zwłaszcza duże szkoły 
z pobliskiego Tarnowa.  

Naszych szkół nie ominęły zmiany 
organizacyjne, a w dwóch zmieniły się 
osoby zarządzające. Wraz z  końcem 
sierpnia na emeryturę przeszła Sta-
nisława Siemek, która przez ostatnie 
20 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej 
w  Szynwałdzie. 
Od września sta-
nowisko dyrek-
tora szkoły w  tej 
placówce objęła 
Edyta Piotrow-
ska, dotychczas 
p r a c u j ą c a  j a ko 
nauczyciel infor-
matyki. Funkcję 
w i c e d y r e k t o r a 
sprawować bę-
dzie  Ewelina Wój-
towicz, pracują-
ca jako pedagog 
szkolny.  Beata 
Mazur, pełniąca do tej pory funkcję 
wicedyrektora, powróciła do pracy 
na stanowisku nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

W  Szkole Podstawowej im. Hele-
ny Marusarzówny w  Pogórskiej Woli  
nowym wicedyrektorem została Alicja 

Nowy rok szkolny 2019/2020

Kalita. Zastąpiła ona na tym stanowi-
sku Danutę Kilian. 

Wszystkim uczniom w nowym roku 
szkolnym 2019/2020 życzymy wielu 
sukcesów i  radości ze zdobywania 
wiedzy, a  nauczycielom satysfakcji 
płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą. 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Skrzyszowie odbyło się wrę-
czenie stypendiów dla uzdolnionych 
uczniów ze wszystkich szkół z terenu 
naszej gminy. Stypendia przyznano 
169 uczniom. 

Statystyka zdolnych uczniów na 
naszym terenie jest wysoka, bo aż 
144 stypendia otrzymali uczniowie ze 
szkół podstawowych, a  25 uczniowie 
z  klas III gimnazjum. Spośród zło-
żonych wniosków, aż 26 zawierało 
równocześnie wysoką średnią ocen jak 
i osiągnięcia; w tym 22 wnioski z klas 
szkół podstawowych i 4 wnioski z klas 
gimnazjalnych. 

Komisja przyznała stypendia za 
wyniki w  nauce, zgodnie z  uchwałą 
Rady Gminy, na podstawie następują-
cego kryterium:
• średnia ocen nie niższa niż 5,3 - dla 

uczniów klas IV-VI szkoły podsta-
wowej,

• średnia ocen nie niższa niż 5,2 - 
dla uczniów klas VII i  VIII szkoły 
podstawowej oraz uczniów klas III 
gimnazjum.

Najniższe stypendium w  klasach 
IV-VIII szkoły podstawowej wyniosło 
100 zł, natomiast najwyższe 800 zł. 
W klasach III gimnazjum najniższe sty-
pendium wyniosło 100 zł, a najwyższe 
600 zł. 

Na stypendia wydatkowano łącznie 
40 tys.730 zł, w tym 34 tys. 530 zł na 
stypendia dla uczniów z klas szkół pod-
stawowych a 6 tys. 200 zł dla uczniów 
klas III gimnazjum.

Rodzice nagrodzonych dzieci otrzy-
mali listy gratulacyjne z  rąk wójta 
Marcina Kiwiora i dyrektorów poszcze-

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów 
gólnych placówek.

Uroczystość wręczenia stypen-
diów uświetnił występ uzdolnionej 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Skrzyszowie. Stypendia, które 
zostały przyznane w  ramach Lokal-
nego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży, 
to jedna z  form nagradzania ich 
całorocznego trudu, promowania 
naszych uczniów oraz motywowania 
do dalszej nauki, a  co za tym idzie, 
możliwości podjęcia wymarzonej 
pracy w przyszłości. 
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W   P r ze d s z ko l u  P u b l i c z n y m 
w  Skrzyszowie w  roku szkolnym 
2019/2020 wprowadzony zostanie 
Program Powszechnej Dwujęzyczno-
ści „Dwujęzyczne Dzieci”. W  związ-

We wrześniu br. 
w  Centrum Sztuki Mo-
ścice w Tarnowie odbyła 
się Gala Stypendystów 
Małopolski organizowa-
na przez Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Małopolskiego. Podczas 
uroczystości wyróżnio-
no  45 najlepszych sty-
pendystów z subregionu 
tarnowskiego, obejmują-
cego  powiaty: bocheń-
ski, brzeski, dąbrowski, 
tarnowski oraz miasto 
Tarnów. Stypendyści to 
uczniowie szczególnie 

ku z  tym przygotowana została 
odpowiednia baza techniczna, sale 
wyposażono w  projektory, laptopy 
oraz zapewniony został dostęp do 
Internetu. Ponadto zakupiono odpo-

wiednie zesta-
wy materiałów, 
aby dzieci co-
dziennie miały 
styczność z  ję-
zykiem angiel-
skim. 

P r o g r a m 
P o w s z e c h n e j 
Dwujęzyczności 
wykorzystuje 

uzdolnieni, w większości laureaci olim-
piad, konkursów, turniejów oraz posia-
dający bardzo wysokie średnie ocen na 
świadectwie szkolnym. 

Wśród nich znalazł się Jakub Mikus 
- uczeń kl. 8 Szkoły Podstawowej im.                                 
Kornela Makuszyńskiego w  Ładnej. 
Jakub zajął trzecie miejsce w powiecie 
tarnowskim w kategorii wiekowej kl. 5-7, 
pod względem ilości punktów przyzna-
wanych w Regionalnym Programie Sty-
pendialnym 2018/2019 za osiągnięcia, 
tytuły i wyniki w nauce z przedmiotów 
przyrodniczych, informatyki, języków 
obcych nowożytnych i matematyki. 
Opiekunem dydaktycznym Jakuba jest 
Wanda Półkoszek-Budzik.

pierwszą na świecie, przełomową, ale 
jednocześnie najbardziej ze wszyst-
kich naturalną metodę przyswajania 
języka angielskiego we wczesnym 
dzieciństwie równolegle do języka 
ojczystego. Jest to specjalnie wykre-
owany świat bohaterów, piosenek, 
filmów animowanych oraz przygoto-
wanych na tej podstawie zabaw języ-
kowo-muzyczno-ruchowych zarówno 
indywidualnych, jak i  grupowych. 
Metoda ta pozwala poznawać język 
poprzez zabawę w  sposób możliwie 
najbardziej efektywny.

 Nie pozostaje nic innego jak tylko 
powiedzieć „Good luck!”

Gala Stypendystów Małopolski

Program Powszechnej Dwujęzyczności

Wycieczka uczniów do Warszawy
 W  dniach 17 i   18 

czerwca uczniowie kla-
sy 8b Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie uczest-
niczyl i  w  wycieczce 
do Warszawy. Wyjazd 
ten był nagrodą dla 
uczniów klasy, która 
uzyskała najwyższy 
wynik z egzaminów ze-
wnętrznych na zakoń-
czenie szkoły. W  trak-

cie wycieczki, młodzież miała okazję 
odwiedzić Centrum Nauki Kopernik, 
Sejm oraz najważniejsze zabytki 
Starego Miasta. Wycieczka jest jed-
ną z  form nagradzania uczniów za 
wyjątkowe osiągnięcia, jest także 
motywacją dla innych do dalszej na-
uki i wytężonej pracy. 

Serdecznie gratulujemy tegorocz-
nym zwycięzcom, życzymy kolejnych 
sukcesów i równie wysokich wyników 
w  nauce w  szkołach, w  których będą 
kontynuować edukację.



PAŹDZIERNIK 2019 STOWARZYSZENIA

15 

Wycieczka uczniów do Warszawy

STOWARZYSZENIA

Diabły od zawsze krążyły po świecie. 
Razem z nimi pojawiały się w różnych 
miejscach duchy, zjawy oraz inne dziwy. 
Podobnie było i w naszej gminie, czego 
dowodem jest publikacja „Legendy 
Szynwałdu”.

Opracowanie powstało z inicjatywy 
Stowarzyszenie Mój Szynwałd. Za-
warte w niej historie wyjaśniają, m.in. 
co stało się z zamkiem na Świniogórze 
i w jaki sposób wilki zostały zagonione 
do skarpy. Opowieści zostały spisane 
przez: Piotra Ziębę, Piotra Kołodzieja, 

W tegorocznej edycji konkursu „Ma-
łopolska Wieś 2019” sołectwo Szynwałd 
otrzymało 10 000. zł  za prowadzenie 
strony internetowej www.szynwald.pl.

Nagroda ta została przyznana 
w kategorii Małopolska Wieś w Sieci. 

Apolonię Ziębę i  Stanisława Podrazę. 
Pomysł na publikację zrodził się z chęci 
zachowania dla kolejnych pokoleń histo-
rii zasłyszanych i zapamiętanych przez 
mieszkańców Szynwałdu. Zbiór został 
wzbogacony o ilustracje Pauliny Góry.

Promocja książki odbyła się podczas 
X Pikniku Muzycznego „Stacji niebo” 
w Szynwałdzie. 

 Zadanie „Wydanie legend i  opo-
wieści związanych z  Szynwałdem” 
jest współfinansowane przez gminę 
Skrzyszów.

Przedmiotem oceny była inicjatywa lo-
kalna polegająca na prowadzeniu strony 
sołectwa, realizowana w  sołectwach 
na terenie województwa małopolskie-
go w  ostatnim roku poprzedzającym 
konkurs.

Strona www.szynwald.pl została 
założona w 2009 r. przez Annę Mądel. 
W niedługim czasie do współpracy do-
łączyli: Stanisław Podraza i Piotr Zięba.

Nagroda pieniężna zostanie prze-
znaczona na: zagospodarowanie zieleni 
w centrum Szynwałdu, zakup 5 tablic 
ogłoszeniowych, tablicy turystycznej 
oraz stojaków na rowery.

Dawno, dawno temu
w Szynwałdzie

Piękniejszy Szynwałd

Jubileuszowe wydarzenia w Szynwałdzie
W  niedzielę 14 lipca br. parafia 

w Szynwałdzie obchodziła odpust ku 
czci Matki Bożej Szkaplerznej.

 Z  racji jubileuszu 675-lecia Szyn-
wałdu miał on niezwykle uroczysty 
charakter. Sumie odpustowej prze-
wodniczył i homilię wygłosił bp Leszek 
Leszkiewicz - biskup pomocniczy die-
cezji tarnowskiej. Po zakończeniu mszy 
odbyła się procesja eucharystyczna 
wokół odnowionego kościoła para-
fialnego. Pragniemy przypomnieć, że 
pierwsza wzmianka o  istnieniu Szyn-
wałdu pochodzi z roku 1344, z doku-
mentu, w którym król Kazimierz Wielki 
potwierdził Spycimirowi posiadane 
przywileje odnoszące się do Tarnowa 

i sąsiadujących z nim wsi. 
Tego samego dnia, na placu przy 

kościele, miał miejsce X Piknik Mu-
zyczny „STACJA NIEBO”. 
Tradycyjnie nie zabrakło 
występów dzieci i mło-
dzieży z Szynwałdu. Pik-
nik był okazją do spo-
tkania się mieszkańców 
Szynwałdu oraz gości. 
Na zakończenie odbyło 
się uwielbienie, które 
poprowadził ks. Artur 
Mularz, były wikariusz 
w Szynwałdzie i inicjator 
„STACJI NIEBO”, a obec-
nie dyrektor Wydziału 

ds. Nowej Ewangelizacji w Kurii Diece-
zjalnej w Tarnowie.
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STOWARZYSZENIA KULTURA

Placówka Wsparcia Dziennego – 
Kolorowa Przystań w  Skrzyszowie, 
przy współpracy z  Eugeniuszem Dą-

browskim, zorganizowała wyjazd dla 
podopiecznych placówki oraz 28 dzieci 
z terenu gminy Skrzyszów do ośrodka 

wypoczynkowego w Zawoi, 
położonego w malowniczej 
dolinie potoku Mosorczyk. 

Pięciodniowy program 
pobytu obfitował w  liczne 
atrakcje, wśród których 
znalazły się m.in: zajęcia 
z  „Folk-Design” – pa-
tchworkowe cuda, ognisko, 

„BABECZKI łączą pokolenia” - do-
kładnie tak można podsumować cykl 
warsztatów zorganizowanych przez 
Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA, 
w których udział brały kobiety w róż-
nym wieku. Podczas zajęć można było 
wiele się nauczyć, a także wypróbować 
bogatą gamę  smaków, jak choćby 
babeczki o smaku pizzy. Finałem i pod-
sumowaniem festiwalu była prezentacja 
stoiska podczas XXIV Dożynek Gminy 
Skrzyszów, gdzie zaprezentowano 
kilkanaście smaków różnych babeczek.

występ babiogórskich górali, gra tere-
nowa, wyjazdy do: Zagrody Edukacyjnej 
w Marcówce, Muzeum Babiogórskiego 
Parku Narodowego i Skansenu, Wadowic. 

Pobyt w tym malowniczym miejscu 
był okazją do znakomitego wakacyjne-
go wypoczynku, podziwiania pięknych 
krajobrazów, poznania miejscowej 
kultury i historii, a możliwość wspólnej 
zabawy oraz liczne atrakcje sprawiły, 
że uśmiechy nie znikały z dziecięcych 
twarzy. 

Festiwal Kreatywnych Babeczek

Wyjazd dzieci do ośrodka 
wypoczynkowego „Jodła” w Zawoi

Wycieczka do Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej

Dla dzieci i młodzieży z terenu gmi-
ny Skrzyszów zorganizowana została 
wycieczka do Muzeum Kultury Ludowej 
- Skansenu w Kolbuszowej; obiektu po-

łożonego w bardzo malowniczej okolicy. 
Uczestnicy wycieczki zapoznali się z hi-
storią polskiej wsi oraz mieli możliwość 
zobaczyć jak  dawniej toczyło się życie 

zgodnie z  porami roku 
i dnia. Mieli również okazję 
podziwiać m.in.: 
• rekonstrukcję ko-
ścioła pw. św. Marka Ewan-
gelisty z Mielca-Rzochowa 
z 1843 r., 
• wiatrak „holender” 
z Padwii z 1939 r. - wyko-
rzystywany do prac miel-
niczych,  
• szkołę z  Trzebosi 
z 1881 r.

• wiele innych zrekonstru-

owanych chałup i obejść gospodar-
skich. 
Niecodzienną atrakcją, która wzbu-

dziła duże zainteresowanie wśród dzieci, 
okazał się warsztat zabawek Stanisława 
Naróga. Znajdowały się w nim zabawki, 
którymi kiedyś mogli bawić się rodzice 
czy dziadkowie. Inną ciekawą atrakcją 
było wykonanie i upieczenie placków 
na sodzie tzw. prozioków.

Na zakończenie każdy miał moż-
liwość we własnym zakresie obejrzeć 
pozostałe eksponaty i pomieszczenia.

Wycieczka zorganizowana została 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ład-
nej i jest częścią zadania pt. „Manufak-
tura pomysłów na spędzanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży w 2019 roku” 
współfinansowanego z budżetu gminy 
Skrzyszów.
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Okres wakacji to czas, kiedy dzieci 
chętnie uczestniczą w  różnorodnych 
formach rozrywki. Jak co roku, Gminne 
Centrum Kultury i  Bibliotek w  Skrzy-
szowie zorganizowało warsztaty waka-
cyjne. Wśród tegorocznych propozycji 
znalazły się:
• warsztaty ceramiczne, w trakcie któ-

rych wykonano kubeczki na przybory 
szkolne oraz podstawki na jajka, 

• gry i zabawy terenowe, m.in. „Gdzieś 
tu” w Pogórskiej Woli, 

• „Malowanie poNOWOCZESNEMU”, 
czyli zajęcia przygotowujące dzieci do 
odbioru sztuki XIX i XX wieku,

• „Dziecięce Laboratorium”, w  czasie 
którego wykonano liczne doświad-
czenia naukowe, 

• „Taniec robotów”, gdzie uczestnicy 
mogli nauczyć się programowania 
z wykorzystaniem ozobotów. 

• „Spotkanie Detektywów”,
• „Ochrona owadów zapylających. 

Budowa hoteli dla owadów”, podczas 
spotkania, uczestniczy m.in. obejrzeli 
prezentację dotyczącą życia owadów, 

ich zwyczajów, poznali wiele cieka-
wostek oraz zbudowali „hotele” dla 
pszczół samotnic,

• „Z głową w chmurach. Budowa i pusz-
czanie latawców”, każdy osoba biorąca 
udział w zajęciach zbudowała lata-
wiec. Dzieci wysłuchały również „Bajki 
o latawcu i wietrze”

• scrapbooking,
• „Nasza Galeria. Robimy galerie waka-

cyjnych zdjęć”.
Oprócz warszta-

tów odbyły się wa-
kacyjne wyjazdy do: 
Krakowa (m.in. Kopiec 
Kościuszki), Doliny Wo-
dącej wraz z zamkami 
w Smoleniu i w Bydli-
nie, Puław (zespół pała-
cowo–parkowy książąt 
Czartoryskich), Nałę-
czowa (Park Zdrojowy), 
Kazimierza Dolnego 
(m.in. rejs statkiem po 
Wiśle), Tarnowskich Gór 
(Zabytkowa Kopalnia 

Wakacyjne warsztaty i wyjazdy w GCKiB
Srebra) oraz Katowic (m.in. Muzeum Ślą-
skie i Nikiszowiec). Uczestnicy wycieczek 
obejrzeli wystawy i zapoznali się z zabyt-
kami. Poznali historię awiacji w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, wzięli 
udział w warsztatach modelarskich oraz 
skosztowali leczniczych wód w Nałęczo-
wie. Niektórzy z  wycieczkowiczów spo-
tkali prezenterkę telewizyjną i dyrektora 
artystycznego Festiwalu Filmu i Sztuki 
„Dwa Brzegi”, Grażynę Torbicką. 

Taniec, muzyka i  śpiew. Do tego 
uśmiech, pyszne jedzenie i mecz, w któ-
rym emocje udzieliły się kibicom oraz 
zawodnikom obydwu drużyn. Tak, w kil-
ku słowach, można scharakteryzować 
Festyn integracyjny dla osób niepełno-
sprawnych, który po raz kolejny odbył 
się w Ładnej.

W niedzielę, 15 września 2019 roku, 
w  Domu Weselnym Taurus, zosta-
ła zorganizowana zabawa, w  której 
uczestniczyli niepełnosprawni z gminy 
Skrzyszów: z Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie w Tarnowie 
prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego 
a Paulo, wraz z siostrą dyrektor Joanną 
Sutowicz; z Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną – Koło w  Tarnowie, na 
czele z Urszulą Paszkowską; podopiecz-
ni Fundacji „RuszSię” wraz z zastępcą 
prezesa zarządu, Agnieszką Śliwą.

W  Festynie wzięły udział rodziny 
i opiekunowie zaproszonych osób, soł-

tys Ładnej Stanisław Barnaś, Sekretarz 
Gminy Skrzyszów Cecylia Andrusiewicz, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie Danuta Flau-
menhaft oraz strażacy z  OSP Ładna. 
O oprawę muzyczną zadbał Krzysztof 
Judasz, zachęcając do tańca i wspólnego 
śpiewu.

W trakcie balu odbył się mecz piłki 
nożnej pomiędzy strażakami, a repre-
zentacją Domu Pomocy Społecznej 
w  Tarnowie. Obydwie drużyny stwo-
rzyły wspaniałe widowisko, w którym 

Bal integracyjny w Ładnej
panie pokonały panów 3:1. Po meczu 
sołtys Ładnej Stanisław Barnaś wręczył 
puchary drużynom i pogratulował walki 
i determinacji.

Na parkiecie zaprezentował się 
zespół taneczny Rotam, działający 
przy Fundacji „RuszSię”. Tancerze po-
ruszający się na wózkach inwalidzkich 
wzbudzili podziw i uznanie publiczności, 
która nagrodziła ich brawami.

Szczególne podziękowania za po-
moc w zorganizowaniu Festynu inte-
gracyjnego należą się Stanisławowi 
Jaroszowi, prezesowi przedsiębiorstwa 
Taurus, który już po raz kolejny sfinan-
sował poczęstunek oraz udostępnił 
bezpłatnie Dom Weselny w Ładnej.
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Za nami kolejny już, bo XVI Diece-
zjalny Marsz Trzeźwości, który w tym 
roku odbył się pod hasłem: „Młodzi, 

W   s o b o t ę  2 1 
września odbył się 
Gminny Rajd Ro-
werowy. Miłośnicy 
turystyki rowero-
wej w  aurze pięknej, 
słonecznej pogody 
i  dość rześkiej po-
rannej temperatury, 
wyruszyli spod Urzę-
du Gminy Skrzyszów. 
Trasa, którą mieli do 
pokonania l iczyła 
30 km i  prowadziła 
przez cztery sołec-
twa: Skrzyszów, Ład-
ną, Pogórską Wolę 

Trzeźwi, Wolni”, pod patronatem bi-
skupa tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz 
Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Kiwio-

i  Szynwałd, odkrywając malownicze 
tereny tych miejscowości. Metą rajdu 
była Rybakówka w Skrzyszowie, gdzie 
dla uczestników został przygotowany 
poczęstunek - kiełbaska z  grilla. Na-
stępnie Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior, wręczył cyklistom pamiątkowe 
dyplomy, nagradzając także najmłod-
szą uczestniczkę rajdu, 1,5-roczną 
Helenkę.  

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom rajdu, że zechcieli wziąć udział 
w  wydarzeniu i  jednocześnie gra-
tulujemy determinacji. Szczególne 
podziękowania składamy rodzinie 
Kowalskich, za ufundowanie poczę-
stunku dla uczestników Gminnego 
Rajdu Rowerowego oraz policjantom 
i strażakom z OSP, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem podczas trasy. 

ra. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w 
kościele pw. Błogosławionej Karoliny w 
Tarnowie, którą koncelebrowało 7 ka-
płanów pod przewodnictwem księdza 
biskupa Leszka Leszkiewicza. Niemal 
200 uczestników marszu przemierzyło 
trasę z kościoła bł. Karoliny do kościoła 
św. Stanisława Biskupa Męczennika w 
Skrzyszowie. Wydarzenie zakończyło 
się nabożeństwem ekspiacyjnym i Ape-
lem Jasnogórskim.

Dziękujemy strażakom OSP, Policji 
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy przyczynili się do organizacji 
tegorocznego Marszu Trzeźwości.

Gminny Rajd Rowerowy

XVI Diecezjalny Marsz Trzeźwości

Koncert zespołu 
JERYCHO w Szynwałdzie

W  niedzielne po-
południe 1 września 
br., parafia w  Szyn-
wałdzie gościła znany 
w  Polsce i  zagrani-
cą zespół JERYCHO. 
Dziewięciu mężczyzn 
o potężnych głosach 
wykonało koncert 
pt .  „Bogurodz ica 
i  inne pieśni maryj-
ne”. Zgromadzona 

publiczność mogła usłyszeć historycz-
ne śpiewy polskie i  łacińskie w  pięk-
nej, improwizowanej polifonii. Śpiew 
motetów, tropów i  sekwencji został 
wzbogacony o akompaniament wyko-
nany na historycznych instrumentach: 
portatywie, lirze korbowej, fisharmonii 
i fidelu. Koncert zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Mój Szynwałd w  ra-
mach jubileuszu 675-lecia Szynwałdu 
był współfinansowany przez gminę 
Skrzyszów.



PAŹDZIERNIK 2019

19 

Koncert zespołu 
JERYCHO w Szynwałdzie

SPORT SPORT

Już po raz trzeci Stowarzyszenie 
OLIMP Skrzyszów zorganizowało 
półkolonie dla dzieci i młodzieży („Wa-
kacje w  siodle”) oraz III Towarzyskie 
Zawody Konne „O Puchar Wójta Gminy 
Skrzyszów”. 

Półkolonia
Dzięki otrzymanemu dofinanso-

waniu z  Urzędu Gminy Skrzyszów 
(rzędu 70%), Stowarzyszenie OLIMP 
zaprosiło młodych mieszkańców gminy 
do udziału w  zajęciach jeździeckich. 
Uczestnicy, za niewielką dopłatą, 
poznali podstawy jazdy konnej oraz 
spróbowali swoich sił w  powożeniu 
zaprzęgiem. Na zakończenie projektu 
zorganizowano konkurs. Młodzi adepci 
jazdy konnej zaprezentowali zdobyte 
umiejętności, otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i  nagrody oraz spotkali się 
przy ognisku, aby powspominać mi-
niony czas. 

Z uwagi na duże zainteresowanie, 
zamiast planowanych trzech turnusów, 
odbyły się cztery (w tym jeden pełno-
płatny).  

Część osób, po zakończeniu wakacji, 
postanowiła kontynuować przygodę 
z końmi, uczęszczając na lekcje.

Zawody
15 września 2019 roku odbyły się III 

Towarzyskie Zawody Konne „o Puchar 
Wójta gminy Skrzyszów”. W zawodach 
wzięło udział 50 zawodników, rywali-
zujących w 6 konkursach. W przerwie 
zawodów miał miejsce pokaz szkolenia 
psów, przygotowany przez Klub Kyno-
logiczny Psia Eskadra z Krakowa. 

W konkursie LL 80 cm „O Puchar 
Wójta Gminy Skrzyszów” zwyciężyli: 

I miejsce – Julia Szczepańska, II miejsce – 
Weronika Stryszowska, III miejsce – Do-
minika Zaucha, natomiast w konkursie 
Zręczności Powożenia Zaprzęgami 
„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów” 
w kategorii Single zwyciężyli: I miejsce 
– Damian Szeleść (powożący), Katarzy-
na Żmuda (luzak); II miejsce – Damian 
Szeleść (powożący), Grzegorz Madura 
(luzak); III miejsce – Jacek Pożdał (po-

wożący), Tomasz Pożdał (luzak).
Stowarzyszenie Olimp zaprasza 

wszystkich chętnych na lekcje jazdy 
konnej oraz hipoterapię, a już 26 paź-
dziernika br. odbędzie się piknik rodzin-
ny Hubertus. W trakcie święta jeźdźców 
i myśliwych nie zabraknie atrakcji, m.in. 
konkursów jeździeckich i  tradycyjnej 
pogoni za lisem.   

Zapraszamy serdecznie!

Stowarzyszenie OLIMP Skrzyszów

Mieszkanka gminy 
Mistrzynią Europy

Natalia Korzec, nie-
spełna 20 letnia mieszkan-
ka Łękawicy wywalczyła 
złoty medal Mistrzostw 
Europy w  karate kyoku-
shin. Zawodniczka Tar-
nowskiego Klubu Spor-
towego Shinkyokushin 
Karate startowała jako 

kadetka  w wadze do 65 kg i 21 lat. Jej 
sukces to wiele lat pracy, ciężkich trenin-
gów i przeszkód, jak choćby poważna 
kontuzja ręki w grudniu 2018 r. Po wy-
granej walce finałowej wspominała, że 
marzyła „o Mazurku dla Polski”.

Gratulujemy zwycięstwa, życzymy 
kolejnych sukcesów i  jeszcze więcej 
spełnionych marzeń.
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W Szkole Podstawowej im. Heleny 
Marusarzówny w Pogórskiej Woli od-
były się uroczystości upamiętniające 
78. rocznicę zamordowania jej patronki. 
Obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym pw. św. Józefa 

Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. 
Następnie zgromadzeni udali się pod 
pomnik pomordowanych w  czasie II 
wojny światowej, znajdujący się na 
Sztorcowej Górze. Po przemówieniach 
dyrektor szkoły Reginy Kiwior i Wójta 

Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora, 
odczytano apel poległych. Kompania 
honorowa 6. Brygady Powietrznode-
santowej z Krakowa oddała trzykrotną 
salwę honorową, po której uczczono 
pomordowanych minutą ciszy.

W  budynku szkoły w  Pogórskiej 
Woli odsłonięto popiersie Heleny Ma-
rusarzówny, autorstwa Małgorzaty 
Stańczyk. Rzeźba została ufundowana 
przez Gaz-System S.A. Oddział w Tar-

nowie (Terenowa 
Jednostka Eksplo-
atacji w Pogórskiej 
Wol i ) ,  a   postu-
ment wykonała 
i podarowała firma 
Stanisława Mącio-
ra. Na zakończe-
nie uroczystości 
p r z y g o t o w a n o 
część artystyczną, 
w  trakcie której 
m.in. odśpiewano 
pieśni patriotycz-
ne i  wspomniano 
zmarłego w  2018 
roku śp. płk. Jerze-
go Pertkiewicza. 

W  uroczysto-
ści, oprócz miesz-
kańców Pogórskiej 
Woli, wzięli udział 
m.in. Radni Gminy 
Skrzyszów, przed-
stawiciel Małopol-
skiego Kuratora 
Oświaty w  Krako-
wie, przedstawi-
ciele służb mun-
durowych, dyrek-
tor Gaz-System 
oraz delegacje ze 
szkół noszących 
imię Heleny Ma-
rusarzówny z  Za-
kopanego, Zębu 
i Szczyrku. Na za-
proszenie organi-
zatorów przybył 
z ięć  Stanisława 
Marusarza (bra-
ta Heleny Maru-
sarzówny), Julian 
Borgul z  Zakopa-
nego. 

Źródło: SP 
w Pogórskiej Woli 

Uroczystości na Sztorcowej 
Górze w Pogórskiej Woli
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Budziki z Łękawicy
Według portalu internetowe-

go nazwiska-polskie.pl, w  Tarnowie 
zameldowanych jest ok. 143 miesz-
kańców o nazwisku „Budzik” (najwięcej 
w  kraju). Na trzecim miejscu, z  liczbą 
132, znajduje się Łękawica, w której, pod 
koniec XIX wieku, przyszedł na świat 
pierwszy Budzik walczący o Polskę.  

Po pierwsze: Józef
Józef Budzik urodził się w Łękawi-

cy 21 stycznia 1891 roku, w  rodzinie 
Stanisława i  Marii z  Pisków. Od 1914 
roku służył w Legionach Polskich. Po 
kryzysie przysięgowym (1917), kiedy to 
większość legionistów odmówiła zło-
żenia przysięgi na wierność Królestwu 
Polskiemu i  dotrzymanie braterstwa 
broni wojskom Niemiec i Austro-Wę-
gier, Budzika wcielono do armii au-
striackiej. Po walkach stoczonych na 
froncie rumuńskim i włoskim, dołączył 
do Wojska Polskiego. Brał udział m.in. 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku.  

Po otrzymaniu stopnia kapitana 
został przydzielony do Rejonowego 
Zakładu Gospodarczego w  Tarnowie 
(1923). Następnie służył w  16 Pułku 
Piechoty Ziemi Tarnowskiej (1928) 
i  pełnił funkcję kierownika referatu 
w Państwowej Komendzie Uzupełnień 
w Tarnowie (1932), która od 1938 roku 
została przemianowana na Komendę 
Rejonu Uzupełnień. 

Wraz z rozpoczęciem II Wojny Świa-
towej Józefa Budzika ewakuowano na 
Kresy. Niespełna trzy tygodnie później 
został zatrzymany przez Sowietów 
i umieszczony w Kozielsku. W kwietniu 
1940 roku przekazano go do dyspozy-
cji naczelnika smoleńskiego obwodu 
NKWD. Między 23 a 24 kwietnia 1940 
roku, Józef Budzik zginął od strzału 
w  potylicę. W  trakcie niemieckich 
ekshumacji (1943), mieszkaniec Łęka-
wicy został zidentyfikowany w jednym 
z masowych grobów. 

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi 
oraz Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921 „Polska Swemu Obrońcy”.

Po drugie: Kazimierz
Kazimierz Budzik był synem kapi-

tana Józefa i  Marii z  Sandów, urodził 
się 17 września 1919 roku w Łękawicy. 
Karierę wojskową rozpoczął w  1938 
roku w Szkole Podchorążych Lotnictwa 
w  Dęblinie, gdzie uczył się na pilota 
myśliwca. Od lipca 1939 roku do rozpo-
częcia kampanii wrześniowej pobierał 
nauki w Ułężu. 

Po wybuchu II Wojny Światowej 
Kazimierz Budzik otrzymał rozkaz 
przedostania się do Rumunii. Z  Pół-
wyspu Bałkańskiego udał się statkiem 
do Syrii, kolonii francuskiej. Razem 
z  innymi polskimi pilotami dotarł do 
Francji, w której przebywał do czerw-
ca 1940 roku. Służył we Francuskich 
Siłach Powietrznych. Po kapitulacji 
Francji, Budzik wraz z  towarzyszami 
wyruszył do Wielkiej Brytanii. Pierwsze 
szkolenia przechodził w Eventon, a na-
stępnie trafił do Shropshire. Tam po raz 
pierwszy zasiadł za sterami samolotu 
typu Spitfire. 

Od 1941 roku Kazimierz Budzik 
służył w  dywizjonach: 303, 306, 308, 
309 i 317. Pełnił w nich obowiązki lot-
nicze, instruktarzowe i dowódcze. Brał 
udział w licznych akcjach typu Ramrod, 
w  których osłaniał bombowce m.in. 

Uroczystości pogrzebowe 
Wiesława Budzika
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nad Kanałem La Manche. Patrolował 
plaże w  Normandii podczas operacji 
Neptun. W  1944 roku awansował na 
stopień kapitana. 

Na Liście Bajana Kazimierz Budzik 
został sklasyfikowany na 431. miejscu 
(na 447. pilotów). Lista ta obejmowała 
zestawienie zwycięstw polskich pilo-
tów, a  kolejność na niej była uzależ-
niona m.in. od ilości zestrzeleń wrogich 
maszyn. 

Kazimierz Budzik zmarł  12 listopa-
da 2014 roku w Beeston Nottingham 
(ostatnie znane miejsce zamieszkania) 
w Wielkiej Brytanii. 

Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orde-
ru Virtuti Militari, Krzyż Walecznych 
(czterokrotnie) oraz Medal Lotniczy 
(czterokrotnie). 

Po trzecie: Wiesław
Wiesław Budzik, syn Józefa i  brat 

Kazimierza, urodził się 4 grudnia 1920 
roku w Łękawicy. Po skończeniu szkoły 
w Tarnowie wstąpił do Korpusu Kade-
tów w Rawiczu (1937)., a wiosną 1939 
roku zdał maturę. W marcu 1941 roku 
rozpoczął pracę w fabryce samolotów 
w Mielcu. W tym czasie współpracował 
ze Związkiem Walki Zbrojnej, za co trafił 
do więzienia w  Tarnowie. Następnie 

został wysłany do obozu koncentra-
cyjnego w Rogoźnicy na Dolnym Śląsku 
(KL Gross-Rosen) oraz Hersbrucku (filia 
KL Flossenbürg). Wiosną 1945 roku 
odzyskał wolność, a jesienią wrócił do 
Łękawicy. Następnie Wiesław Budzik 
dołączył do oddziału Tadeusza Gajdy 
„Tarzana” i przyjął pseudonim „Roland”. 
Brał udział w akcjach, mających na celu 
zdobycie funduszy pozwalających 
przetrwać wojskom partyzanckim do 
mementu ataku wojsk alianckich na 
ZSRS. Wiesław Budzik wykonał wyrok 
śmierci na żołnierzu Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego, podejrzanego 
o współpracę z UB. 

Gdy doszło do dwóch akcji ekspro-
priacyjnych, dowodził nimi Wiesław 
Budzik. Celem były dwa skrzyszowskie 
młyny. Krótko po tych wydarzeniach 
„Roland” został aresztowany. Podczas 
pierwszych przesłuchań podał fikcyjne 
imiona, nazwiska i pseudonimy. Z pole-
cenia kpt. Lwa Sobolewa, sowieckiego 
oficera NKWD, Budzik został poddany 
torturom m.in. przypiekali mu stopy 
palącą się benzyną. Nie wytrzymał 
zadawanego bólu i  podał nazwiska 
osób, które działały w  partyzantce. 
Nastąpiły aresztowania, m.in. Tadeusza 
Gajdy „Tarzana”. 

W 1946 roku Wiesław Budzik wraz 
ze swoim dowódcą zostali skazani na 
karę śmierci. Trafili do więzienia przy 
ul. Montelupich w  Krakowie. Dnia 21 
października Wiesław Budzik stanął 
przed plutonem egzekucyjnym, po 
czym został rozstrzelany i pochowany 
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

W  latach dziewięćdziesiątych Sąd 
Wojewódzki w  Tarnowie unieważnił 
wyrok wydany na Wiesława Budzika 
i Tadeusza Gajdę. W 2017 roku Instytut 
Pamięci Narodowej, oddział w Krako-
wie, rozpoczął prace poszukiwawczo-
-ekshumacyjne. Ich celem było odna-
lezienie tajnych pochówków na cmen-
tarzu Rakowickim w  Krakowie. Dnia 
13 października natrafiono na szczątki 
Wiesława Budzika. W trakcie konferen-
cji w Pałacu Prezydenckim (2018) zo-
stały przekazane noty identyfikacyjne 
potwierdzające odnalezienie szczątków. 
Notę odebrał Wiesław Budzik, bratanek 
zamordowanego żołnierza. 

W Łękawicy, dnia 29 sierpnia  br., 
odbyła się uroczystość pogrzebo-
wa Wiesława Budzika „Rolanda” ze 
wszystkimi honorami wojskowymi. 
Po mszy świętej w  kościele św. Mi-
kołaja Biskupa, nastąpiło złożenie 
szczątków do rodzinnego grobu. 
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W niedzielę 8 września przed po-
mnikiem rozstrzelanych w  Szynwał-
dzie, przysiółku Ziebówka – Paproć, 
odbyła się uroczystość z  okazji 75 
rocznicy rozstrzelania przez hitle-
rowców sierż. Jana Kuska, kpr. Jana 
Kopacza, Ludwika Kawę, którzy zgi-
nęli 7 września 1944 r. Organizatorami 
wydarzenia było:  Koło Gospodyń 
Wiejskich w Szynwałdzie wraz z gminą 
Skrzyszów, OSP Szynwałd, Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szynwałdzie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św., której przewodniczył ks. Zbigniew 
Ryznar, były proboszcz parafii w Szyn-
wałdzie, natomiast homilię wygłosił o. 
Wojciech Kusek, wnuk zamordowane-
go Jana Kuska. 

Płk. Rafał Chrupek poprowadził 
apel poległych, aby oddać hołd polskim 
żołnierzom i  upamiętnić wszystkich 
tych, którzy zostali pomordowani 
z  rąk hitlerowców. Następnie st. kpt. 
Tomasz Bańdur przybliżył zebranym 
historię tamtych czasów oraz losy po-
mordowanych. Zebrani goście, w tym 
przedstawiciele rodzin pomordowa-
nych, władz i instytucji gminnych i sa-
morządowych, delegacje ze szkół oraz 
miejscowych organizacji złożyli kwiaty 
w  hołdzie bohaterom. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w  Szynwałdzie 
zaprezentowali program artystyczny, 
a całość uświetnił występ młodej kapeli 
Szynwałdzianie. W wydarzeniu wzięła 
również udział Sekcja Rekonstrukcji 
Historycznej im. 16. Pułku Piechoty. 
Zaproszeni goście, w swoich przemó-

wieniach niejednokrotnie podkreślali, 
że wojna rodzi się z nienawiści, że na-
leży się nawzajem szanować i  modlić 
za tych, dzięki którym dzisiaj możemy 
cieszyć się życiem i wolnością. Ponadto 
praca jest naszym obowiązkiem, po-
winniśmy zdobywać wiedzę i doskona-

lić swoje umiejętności, na tym właśnie 
polega współczesny patriotyzm.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
w  niedzielne przedpołudnie zechcieli 
przybyć na tę uroczystość, a  także 
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do jej powstania.  
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Kompania reprezentacyjna Wojska 
Polskiego oddała na cześć uśmier-
conego w  1946 roku potrójną salwę. 
Wieńce i kwiaty złożyli reprezentanci 
zaproszonych instytucji oraz przybyłe 
osoby. Dyrektor oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w  Krakowie, dr 
hab. Filip Musiał, przekazał rodzinie 
Żołnierza Wyklętego rogatywkę wraz 
z portretem. W trakcie pogrzebu głos 
zabrał Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior, który zwrócił uwagę na to, że 

Wiesław Budzik powinien być wzorem 
dla młodych ludzi, ponieważ udowod-
nił, że można żyć w okrutnym świecie 
z podniesionym czołem. Na zakończe-
nie uroczystości przemówił Wiesław 
Budzik, bratanek Wiesława Budzika 
„Rolanda”. W  krótkim wystąpieniu 
podziękował przybyłym za udział 
w pogrzebie i za możliwość godnego 
pochówku stryja, na który przyszło 
czekać 73 lata. W ten sposób historia 
trzech Budzików zatacza koło i wraca 

po długiej wędrówce do Łękawicy, do 
miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. 
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