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Oddajemy Państwu kolejny numer czasopisma „W Paśmie 
Brzanki”, w którym prezentujemy kilkumiesięczną histo-
rię naszej małej ojczyzny, pracę i osiągnięcia mieszkań-

ców, organizacji, instytucji, samorządu. Wielką radość budzą odniesio-
ne w różnych dziedzinach sukcesy. Serdecznie gratuluję. 

Bieżący rok szczególnie ob�tuje w szereg wydarzeń. Bardzo cie-
szy udana organizacja tak dużych przedsięwzięć jak np. I Ogólnopol-
ski Kongres Kominiarzy, regionalna Ryglicka Parada Orkiestr Dętych, 
Konkurs Piosenki Religijnej, Eno-majówka na Kokoczu, czy Dzień 
Dziecka i Seniora w Kowalowej. A na tym nie koniec, ponieważ przed 
nami kolejne wydarzenia z propozycją skierowaną do wszystkich 
mieszkańców Gminy. 

Obecny rok jest także wyjątkowy w dziedzinie gospodarczej. Ni-
gdy w historii naszej Gminy nie realizowano w tak krótkim czasie tylu 
inwestycji i nie pozyskano tak dużo środków �nansowych. Zabiegamy 
najusilniej, aby rozwój naszych miejscowości przebiegał dynamicznie i 
dla dobra wszystkich mieszkańców.

Obecna sytuacja geopolityczna związana z wojną na Ukrainie 
może napawać pesymizmem, dlatego w tym szczególnym czasie życzę 
wszystkim spokoju i wiary w pomyślną przyszłość. Proszę o cierpli-
wość i zrozumienie dla podejmowanych  działań. Dziękuję wszystkim 
za owocną współpracę i zaufanie. Każde z działań, które realizujemy 
jest zasługą wszystkich mieszkańców Gminy Ryglice.

Życzę miłej lektury
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Budżet Gminy Ryglice przyjęty jednogłośnie
Radni Rady Miejskiej w  Ryglicach 

jednogłośnie przyjęli budżet na 2022 
rok. Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt budże-
tu oraz wieloletnią prognozę �nansową. 
Budżet 2022 roku jest największym bu-
dżetem inwestycyjnym przyjętym w hi-
storii Gminy Ryglice. Tylko na nakładki 
asfaltowe wydamy blisko 10 mln zł. Zde-
cydowana większość środków �nanso-
wych to, środki pozyskane z  zewnątrz 
poza budżetem, z  których będziemy 
realizować inwestycje przez Spółkę Ko-
munalną Dorzecze Białej na wodę i ka-
nalizację za kwotę ponad 10 mln zł oraz 
przez Społeczną Inicjatywę Mieszkanio-
wą SIM, w  ramach której wybudujemy 
50 mieszkań w mieście Ryglice za kwotę 
20 mln zł. To tylko część inwestycji, któ-
re rozpoczniemy w 2022 roku.

W każdej miejscowości zainwestu-
jemy po kila milionów złotych.

Chcę podziękować wszystkim rad-
nym za solidarne głosowanie za budże-

tem, który przyczyni się do rozwoju każdej 
miejscowości, aby naszym mieszkańcom 
żyło się lepiej, wygodniej i  bezpieczniej- 
mówi Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.
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Każdy z  nas z  osobna, ale rów-
nież jako Wspólnota zmuszeni jeste-
śmy w  ostatnim czasie stawiać czoła 
wielu przeciwnościom. Choć myśli nas 
wszystkich i  ostatnie działania skupia-
ją się na niesieniu pomocy naszym są-
siadom - Ukraińcom, to poprzedni rok 
zdominowany był przez pandemię i ro-
snące koszty zadań z jakimi na co dzień 
radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie 
rozwijaliśmy usługi skierowane bezpo-
średnio do Was, mieszkańców Gminy 
Ryglice, dotyczące różnych obszarów 
naszego codziennego życia. Począwszy 

od rozbudowy sieci infrastruktury lokal-
nej, poprzez działania kulturalne, spo-
łeczne, a  na edukacji, która jest myślą 
o przyszłych pokoleniach, skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowa-
nych w 2021 r. przedstawiam w raporcie 
o  stanie Gminy Ryglice za 2021 r., któ-
rego lekturę gorąco polecam. Znajdą 
w  nim Państwo obiektywne informacje 
o  tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz po-
tencjał na tle podobnych do nas gmin, 
a  także w  którym momencie realizacji 
konkretnych strategii jesteśmy. To do-
kument o  nas samych, dla nas samych 
- mieszkańców Gminy Ryglice! Dla 

Państwa wygody, 
raport przedstawia-
my w  formie strony 
internetowej. Chcemy, aby nasze działa-
nia były transparentne, aby dowolną in-
formacją można się podzielić z bliskimi 
„jednym kliknięciem”. Do tego też Pań-
stwa zachęcam!

Zachęcam również do debaty 
w czerwcu nad Raportem, który w tym 
roku jest wyjątkowo czytelny i  nowo-
czesny. Link do raportu: https://rygli-
ce-2021.curulis.pl/raport-2021

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Raport o stanie Gminy Ryglice za rok 2021

9,8 mln zł 
dla Gminy Ryglice

30 maja zostały przyznane Gminie Ryglice kolejne środ-
ki �nansowe na inwestycje z Nowego Polskiego Ładu. Do�-
nansowanie w kwocie 5 700 000,00 zł zostanie przeznaczone 
na budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Ry-
glicach, na modernizację i  rozbudowę infrastruktury kultu-
ralnej, turystycznej i społecznej w 3 małych miejscowościach 
w Gminie Ryglice tj. Woli Lubeckiej, Joninach i Kowalowej. 
Zostanie wykonany drugi etap budowy garażu dla OSP Wola 
Lubecka wraz z modernizacją obecnej remizy, modernizacja 
obecnej remizy w  Kowalowej wraz z  zagospodarowaniem 
terenu wokół remizy, a także rozbudowa remizy w Joninach 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne do�nansowanie na te inwestycje wynosi 4 099 
500,00 zł. Udział środków własnych to kwota 1 461 382,00 zł, 
z  czego 500 000,00 zł są to środki z  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Całość inwestycji oszacowana jest na kwotę 11 260 882,00 zł.

„Chcę serdecznie podziękować Pani Poseł Na Sejm RP 
Annie Pieczarce, Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Kra-
jewskiemu oraz Panu Posłowi na Sejm RP Piotrowi Sakowi za 
bardzo owocną współpracę”- mówi Burmistrz Ryglic Paweł 
Augustyn.

Ponad 7 mln zł na wodę 
i kanalizację w Joninach

W  siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. 
podpisana została umowa na zaprojektowanie i  wykonanie 
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, 
gm. Ryglice”. Premier RP Pan Mateusz Morawiecki przekazał 
środki �nansowe dla samorządów na inwestycje wodno-kana-
lizacyjne. Gmina Ryglice otrzymała 5 600 000,00 zł na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 600 000,00 zł na budowę sieci 
wodociągowej. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2024 
roku.

Wykonawcą robót jest �rma MULTIKOP Spółka z  o.o. 
z siedzibą w Strzeszynie koło Biecza.

„Inwestycje te pozwolą zabezpieczyć mieszkańców 
w  wodę, której od lat brakuje gospodarstwom domowym. 
Wpłyną również pozytywnie na ochronę środowiska poprzez 
wybudowanie sieci kanalizacyjnej”- informuje Burmistrz Pa-
weł Augustyn. Inwestycja będzie realizowana w systemie „za-
projektuj wybuduj”. W  tym roku zostanie wykonany projekt, 
natomiast w  przyszłym roku zostanie rozpoczęta inwestycja, 
na którą Gmina Ryglice otrzymała 100% do�nansowania z Mi-
nisterstwa Finansów.
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Otrzymaliśmy 380 
000,00 zł z Funduszu Do-
płat realizowanego przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego do�nansowa-
nie na kapitalny remont 
mieszkań po dawnym 
budynku zakonnym 
w  Lubczy- informuje 
Burmistrz Ryglic Paweł 
Augustyn. Wykonana zo-
stała termomodernizacja 
budynku, wymienione 
elementy dachowe wraz 
z  pokryciem oraz kom-
fortowo wyremontowane 
mieszkania. Zagospoda-
rowany został również 
teren wokół budynku, 

gdzie zostały zlokalizo-
wane miejsca parkin-
gowe dla mieszkańców. 
Każde z mieszkań posia-
da ok. 50 m2 z  osobną 
kuchnią oraz łazienką. 
Mieszkania przygotowa-
ne były dla mieszkań-
ców Gminy Ryglice, na-
tomiast ze względu na 
wojnę w  Ukrainie obec-
nie przebywają w  nich 
uchodźcy. Jeżeli imigran-
ci zwolnią mieszkania, 
zostaną one natychmiast 
przeznaczone pod wy-
najem dla mieszkańców 
naszej Gminy- dodaje 
Burmistrz.

Wielka budowa dróg w Ryglicach rozpoczęta

Została położona nakładka na 
drodze w miejscowości Lubcza łączącej 
Gminę Ryglice z Gminą Jodłowa. Łączny 
koszt inwestycji to ok. 200 000,00 zł. Na-
kładka asfaltowa została wykonana wraz 
z poboczami oraz zjazdami na posesje.

Z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład zaplanowane są w tym 
roku realizacje ponad 20 odcinków dróg 
na kwotę ponad 9 500 000,00 zł oraz 3 
drogi z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na kwotę ponad 500 000,00 zł.

„Nigdy w historii Gminy Ryglice 
nie zainwestowano w jednym roku tak 
ogromnej kwoty środków �nansowych 

i nie wykonano tylu nakładek. Obecnie 
trwa procedura wyłaniania wykonawcy 
na realizację tych zadań. Cieszę się, że 
mogę Państwa poinformować o tylu tak 
ważnych inwestycjach drogowych, które 
ułatwią funkcjonowanie i życie miesz-
kańcom Gminy Ryglice”- mówi Bur-
mistrz Ryglic Paweł Augustyn.

Burmistrz Ryglic odebrał do�nan-
sowanie od Wicewojewody Małopol-
skiego Ryszarda Pagacza z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie 
nakładki asfaltowej w Lubczy „na Szko-
łę” od drogi powiatowej, aż do skrętu 
„na Budaki”. Łączny koszt inwestycji to 

kwota 462 641,83 zł, natomiast dotacja 
wynosi 277 585,00 zł. Wykonanie na-
kładki zwiększy bezpieczeństwo przede 
wszystkim dzieciom, które uczęszczają 
do szkoły podstawowej oraz mieszkań-
com, jak również osobom odwiedzają-
cym cmentarz w Lubczy. Zakończenie 
inwestycji przewidziane jest do końca 
2022 roku. Natomiast droga Wola Lu-
becka-Kokocz (w kierunku Zalasowej) 
znalazła się na liście rezerwowej i rów-
nież otrzymała do�nansowanie w kwo-
cie 392 435,00 zł. Łączny koszt zadania 
to kwota 654 058,88 zł. 

Remont budynku w Lubczy zakończony
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Grunt na budowę mieszkań przekazany

Fotowoltaika, kolektory słoneczne, kotły gazowe

W  Gminie Gnojnik odbyło się 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników kilkunastu Samorządów, które 
tworzą Społeczną Inicjatywę Mieszka-
niową SIM. Gmina Ryglice, Dąbrowa 
Tarnowska oraz miasto Gorlice, jako 
pierwsze Samorządy przekazały grun-
ty- nieruchomości pod budowę miesz-
kań. „Wystąpiliśmy o dodatkowe środki 
�nansowe na realizację inwestycji. Łącz-
nie Gmina Ryglice ma zabezpieczone 
¼ środków �nansowych na budowę 50 
mieszkań w  mieście Ryglice. Od dziś 
SIM przygotowuje wizualizację oraz 
projekt budowlany. Liczymy na to, że 
dokumentacja projektowa w  przyszłym 
roku będzie zakończona, rozpisany zo-
stanie przetarg i rozpoczniemy inwesty-
cję- informuje Burmistrz Ryglic.

W  grudniu uruchomione zo-
stało postępowanie przetargowe na 
„opracowanie szesnastu kompletnych 
wielobranżowych koncepcji architek-

toniczno-urbanistycznych” dla nieru-
chomości, które zostały oraz zostaną 
aportowane przez Gminy do SIM Ma-
łopolska.

We wszystkich szkołach w Gminie 
Ryglice zostanie zainstalowana w  tym 
roku instalacja fotowoltaiczna. W Szkole 
Podstawowej w Woli Lubeckiej już to za-
danie zostało zrealizowane. Uzyskaliśmy 
do�nansowanie na ten cel w wysokości 
60%. Łączny koszt inwestycji wynosi 
około 650 000,00 zł. 

W  Gminie Ryglice zakończono 
montaż instalacji fotowoltaicznych na 
prywatnych budynkach mieszkańców 
w  ramach projektu ”Ekopartnerzy na 
rzecz słonecznej energii Małopolski”. 
Łącznie zamontowano 68 instalacji, któ-
re będą mogły funkcjonować z  rozwią-
zania prosument. Rozpoczęto montaż 
kolektorów słonecznych na ciepłą wodę, 
które powinny zostać zamontowane do 
końca maja. Projekt się przedłużał ze 
względu na odwołania wykonawców 
do sądu w Warszawie (KIO). Następnie 
przez pandemię Covid-19, brak dostaw 
paneli oraz niezbędnych materiałów do 
montażu instalacji. 

Gmina Ryglice otrzymała 
1  400  000,00 zł  od Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego na gazowe 
kotły centralnego ogrzewania. Miesz-
kańcy, którzy zdecydują się na wymia-
nę kotła węglowego na kocioł gazowy, 

otrzymają z  projektu dofinansowanie 
około 14 000,00 zł.

Gmina Ryglice zabiega o środki �-
nansowe na odnawialne źródła energii. 
Wymieniono ponad 100 pieców w ostat-
nich latach. Są to już kolejne środki, któ-
re pozyskaliśmy, aby dbać o środowisko 
i  czyste powietrze. Z  tego projektu wy-
mienimy naszym mieszkańcom kolej-
nych 100 kotłów. 

Obecnie rozpoczęliśmy przygoto-
wywanie dokumentacji oraz wniosków. 
Natomiast mieszkańcy będą mogli na 
przełomie kwietnia i maja składać wnio-
ski o do�nansowanie na wymianę kotła.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Dopłaty do 
ogrzewania 
oraz energii 
elektrycznej

O rządowe dopłaty do ogrze-
wania oraz energii elektrycznej 
można ubiegać się w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Ryglicach ul. Ks. J. Wyrwy 2, 
33-160 Ryglice. Dodatek osłonowy 
przysługuje za okres od 1 stycznia 
2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wnio-
ski o  przyznanie dodatku można 
składać do 31 października 2022 r. 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ryglicach. Szczegóły 
znajdują się na stronie bip.malo-
polska.pl/gopswryglicach, pod nu-
merem telefonu: 14 6443649.
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148 000 zł na 
doposażenie 

obiektów 
sportowych
Otrzymaliśmy do�nansowanie od 

Marszałka Województwa Małopolskie-
go na doposażenie obiektów sporto-
wych- informuje Burmistrz Ryglic Paweł 
Augustyn. Jest to pierwsza część otrzy-
manych środków. Natomiast na drugą 
część inwestycji złożyliśmy wniosek do 
Ministra Sportu na kwotę 250 000,00 zł. 
Udzielone wsparcie �nansowe ma wpły-
nąć na poprawę warunków uprawiania 
sportów w  naszej Gminie oraz zwięk-
szyć dostępność społeczności lokalnej 
do aktywności �zycznej. Sport jest bar-
dzo ważny dla młodych ludzi. Szczegól-
nie chcemy wspierać wszelkie działania 
zmierzające do upowszechniania sportu 
we wszystkich grupach wiekowych, aby 
poprawić kondycję dzieci i  młodzieży 
w Gminie Ryglice. 

Sprzęt i pro-
dukty dla szkół

Szkoła Podstawowa w  Zalasowej 
oraz Szkoła Podstawowa w  Woli Lu-
beckiej otrzymały od Grupy Azoty S.A. 
sprzęt sportowy w  ramach realizacji 
nowego programu z obszaru społecznej 
odpowiedzialności biznesu, skierowane-
go na wspieranie aktywności sportowej 
wśród dzieci i młodzieży.  

Szkoła Podstawowa w Woli Lubec-
kiej wygrała ponadto zestaw produk-
tów marki  Dettol w konkursie poprzez 
fanpage na Facebooku. Dzięki wygra-
nej szkoła otrzymała zestaw środków 
dezynfekujących. Wartość nagrody to 
5302 zł. 

60 tys. zł na konserwację 
Spichlerza w Ryglicach

Przyszkolne Ogrody
Pięciu Zmysłów w Joninach

Gmina Ry-
glice otrzymała 
od Marszałka 
Wo j e w ó d z t w a 
Małopolskiego 
kolejne do�nan-
sowanie w  wyso-
kości 60 000,00 zł 
na remont dachu 
Spichlerza pokry-
tego gontem, któ-
ry jest w  bardzo 
złym stanie tech-
nicznym i przecieka. Całkowity koszt zadania to 145 tys. zł. Działania te są niezbędne 
dla zachowania trwałości tego unikatowego na skalę kraju zabytku oraz znajdującym 
się w nim zabytków ruchomych. W Spichlerzu znajdują się eksponaty z XIX i począt-
ku XX wieku.

Trwają prace związane z  wykona-
niem ogrodów sensorycznych przy Szko-
le Podstawowej w  Joninach w  ramach 
do�nansowania otrzymanego przez 
Stowarzyszenie Razem dla Jonin uzy-
skane z  Fundacji Banku Gospodarstwa 
Krajowego w  ramach konkursu Moja 
Mała Ojczyzna. To kolejny przykład 
współpracy Samorządu Gminy Ryglice 

z  organizacjami pozarządowymi oraz 
lokalną społecznością. Jako Burmistrz 
cenię zaangażowanie mieszkańców, dla-
tego do ogrodów przekazałem sadzonkę 
czerwonego kasztana, która została sym-
bolicznie wsadzona przez najmłodszych 
mieszkańców Jonin. Już teraz zapraszam 
na otwarcie ogrodów 2 lipca 2022 r.- in-
formuje Burmistrz Paweł Augustyn.
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Szkoła Podstawowa w  Joninach 
w  obecnym roku szkolnym przystąpiła 
po raz drugi do wielkiej gry o pracownię 
biologiczno-chemiczną w  ramach spo-
łecznego projektu KOLORATORIUM 
�rmy Śnieżka. Jest to inicjatywa, której 
celem jest zaszczepienie wśród najmłod-
szych pasji do rozwoju oraz odkrywania 
ciekawej strony przedmiotów, takich jak 
chemia, biologia czy przyroda. Dziedzi-
ny te są obecne w  każdym, nawet naj-
drobniejszym elemencie codziennego 
życia, a czerpanie z nich inspiracji może 
stać się niezwykłą przygodą.

Głównym koordynatorem projektu 
była Pani Justyna Czerkies nauczyciel 
bologii, chemii i przyrody w naszej szko-
le. W  ramach realizacji projektu nasza 
szkoła utworzyła Szkolne Laboratorium 

Zdrowia, które podjęło szereg działań 
promujących zdrowe nawyki oraz ak-
tywne spędzanie wolnego czasu. Dało 
nam to możliwość zakwali�kowania się 
do kolejnego, �nałowego etapu konkur-
su, w którym zadanie polegało na nagra-
niu �lmu. Autorski scenariusz, własny 
podkład muzyczny, ciekawa scenogra�a 
i  niezwykła gra aktorska doprowadziły 
naszą szkołę do zwycięstwa. Oznacza to, 
że �rma Śnieżka ufunduje naszej szkole 
kolorową i  doskonale wyposażoną pra-
cownię biologiczno-chemiczną wartości 
30.000 zł! Dla uczniów jest to szansa na 
rozwój i  inwestycją w  przyszłość. Dla 
nauczycieli - możliwością przeprowa-
dzania kreatywnych lekcji i zwiększenia 
skuteczności przekazywanej wiedzy!

Szkoła Podstawowa w Joninach

Centrum Kultury, Promocji i Tury-
styki w  Ryglicach oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna w  Ryglicach  zakończy-
ły realizację projektu „Sieć na kulturę 
w podregionie tarnowskim”.

 Pracownicy CKPiT w  Ryglicach 
i GBP w Ryglicach uczestniczyli w kilku 
szkoleniach, zorganizowali i  prowadzili 
dcykle warsztatów dla dzieci i młodzie-
ży. Efektem tego projektu jest także po 
sześć laptopów o wartości 2 x 10.976 zł, 

które zostały przekazane dla instytu-
cji ryglickich przez realizatora projektu 
Fundację Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju w Warszawie.

Projekt był współ�nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działa-
nie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Wsparcie dla 
OSP Zalasowa

Otrzymaliśmy do�nansowanie dla 
OSP Zalasowa, w  ramach którego zo-
stanie wykonana i  zabezpieczona ele-
wacja frontowa budynku oraz remont 
pomieszczeń. Łączny koszt inwestycji 
to 70 000,00 zł, z  czego 50% to środki 
do�nansowania z  Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
w  ramach konkursu „Małopolskie OSP 
2022”. Otrzymaliśmy również 8 145,00 
zł na zakup profesjonalnych bojowych 
mundurów strażackich. Bardzo ważne 
jest, aby jednostki OSP były doposa-
żone, ponieważ ratują zdrowie i  życie 
mieszkańców Gminy Ryglice- informuje 
Burmistrz Ryglic.

Remont 
Przedszkola 
w Ryglicach
W  okresie międzyświątecznym 

i  w  ferie zimowe w  Publicznym Przed-
szkolu w  Ryglicach przeprowadziliśmy 
remonty. Odnowiono całe zaplecze ku-
chenne wraz z  korytarzem, wymienio-
no oświetlenie, zamontowano listwy 
ochronne. Odmalowano jadalnię przed-
szkolną, główny hol, klatkę schodową, 
szatnie oraz salę przedszkolną grupy 
sześciolatków. Nowa przestrzeń ocza-
rowała przedszkolaki, które nie kryją 
zachwytu. Nie udałoby się wykonać aż 
tylu prac, gdyby nie pracownicy zakła-
du komunalnego. Cały remont został 
przez nich przeprowadzony dla placów-
ki nieodpłatnie. Składamy serdeczne 
podziękowania Panu Burmistrzowi za 
oddelegowanie pracowników. Dzięku-
jemy serdecznie również rodzicom i ich 
przychylności, dzięki którym udało się 
zakupić materiały budowlane i  farby 
w bardzo atrakcyjnych cenach. 

Dyrektor Przedszkola w Ryglicach 
Małgorzata Siwek – Słomska

.

30 tys. zł dla Szkoły 
Podstawowej w Joninach

Sieć na kulturę – 
zakończenie projektu
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Spotkanie z Wiceministrem 
Aktywów Państwowych
Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn spotkał się w Wicemi-

nistrem Aktywów Państwowych Karolem Rabendą. Podczas 
spotkania poruszono m.in. temat recyklingu odpadów komu-
nalnych oraz ich przetwarzanie z udziałem spółek- podmiotów 
skarbu państwa w  regionie tarnowskim. Recykling odpadów 
jest to jedna z  bardziej rozwijających się w  ostatnim czasie 
gałęzi gospodarki, która przynosi podmiotom, które się tym 
zajmują, dochody oraz dodatkowe miejsca pracy. W pełni wy-
korzystany recykling odpadów komunalnych i ich zagospoda-
rowanie może w przyszłości spowodować obniżenie drożeją-
cych opłat za odbiór śmieci dla mieszkańców.

Spotkanie z Prezesem 
Krajowego Zasobu 

Nieruchomości
Burmistrz Ryglic spotkał się w  Warszawie z  Prezesem 

Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiuszem Urbanem, 
z którym omawiał temat przygotowania budowy 50 mieszkań 
w Gminie Ryglice oraz pozyskania na ten cel środków �nan-
sowych.

Spotkanie z Ministrem  
Michałem Cieślakiem

W  kwietniu Burmistrz Ryglic spotkał się Ministrem ds. 
samorządów terytorialnych Michałem Cieślakiem w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów w  Warszawie. Przedstawił Mini-
strowi projekty, jakie Gmina Ryglice będzie realizować w kolej-
nych latach z Rządowego Funduszu Polski Ład, argumentując, 
że te inwestycje są niezbędne dla rozwoju Gminy Ryglice.

„Dużą sympatią darzę Burmistrza Ryglic Pana Pawła Au-
gustyna oraz mieszkańców Gminy Ryglice, do której często 
przyjeżdżam. Przedstawiony program rozwoju Gminy Ryglice 
przez Pana Burmistrza daje wieloletnią  możliwość  rozwoju 
waszej Gminy, gdyż będą realizowane w niej wielomilionowe 
inwestycje. W kolejnym naborze do Polskiego Ładu Pan Bur-
mistrz złożył wnioski o  zagospodarowanie centrum wsi w  3 
małych miejscowościach, którym również należy dać moż-
liwość rozwoju, jednocześnie remontując remizy OSP. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ strażacy od wielu lat ratują życie 
i zdrowie mieszkańcom, udowodnili również swoje zaangażo-
wanie podczas pandemii Covid-19 oraz chęć przyjęć uchodź-
ców wojennych z Ukrainy. Zawsze brali i biorą czynny udział 
w różnego rodzaju akcjach, są do dyspozycji wójta, burmistrza, 
czy prezydenta.

Cieszę się, że Gmina Ryglice dba również o  najmłod-
szych mieszkańców- przedszkolaków, którym wybuduje nowe 
przedszkole. Wspierałem i będę wspierał Pana Burmistrza Ry-
glic oraz planowane inwestycje w Gminie Ryglice”- powiedział 
Pan Minister Michał Cieślak.

 „Dziękuję Panu Ministrowi za bardzo miłe przyjęcie oraz 
rzeczowe ponadgodzinne spotkanie, gdzie mogłem przedsta-
wić planowane inwestycje w  Gminie Ryglice, jak również jej 
potrzeby oraz walory”- dodał Burmistrz Ryglic Paweł Augu-
styn.

Blisko milion złotych 
dla Ryglic. 

Spotkanie ze Starostą
„11 maja spotkałem się ze Starostą Tarnowskim Panem 

Romanem Łucarzem oraz Wicestarostą Panem Jackiem Hudy-
mą, gdzie szeroko omawialiśmy inwestycje realizowane przez 
powiat na terenie Gminy Ryglice. Jeszcze w  tym roku będzie 
realizowana droga wraz z przebudową części chodnika na ul. 
11 Listopada. Omawialiśmy również strategiczną inwestycję 
niezbędną dla rozwoju Ryglic, modernizację drogi od ronda 
w Tuchowie do Ryglic wraz z budową sygnalizacji świetlnej na 
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Krakowscy eksperci znów w Gminie Ryglice
Rodzimi przedsiębiorcy z  terenu 

Gminy Ryglice spotkali się w  styczniu 
z  instytucjami wspierającymi rozwój 
przedsiębiorczości. Przedstawiciele 
Krakowskiego Parku Technologicznego 
Centrum Business In Malopolska oraz 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regio-

nalnego przeprowadzili z  inwestorami 
szereg rozmów w  zakresie instrumen-
tów wsparcia rozwoju �rm. To już ko-
lejne spotkanie zorganizowane w  celu 
wsparcia przedsiębiorców. Uczestniczył 
w  nim Zastępca Burmistrza Krzysztof 
Kukułka. Zależy mi na rozwoju gospo-

darczym Gminy, dlatego też podejmuję 
wszelkie starania, aby ułatwić i wspierać 
inwestycje w naszej Gminie. Gwarantu-
ję, że każdy problem zgłoszony przez in-
westora zostanie potraktowany profesjo-
nalnie i kompleksowo- mówi Burmistrz 
Ryglic Paweł Augustyn.

skrzyżowaniu na rynku w Ryglicach”- mówi Burmistrz Ryglic 
Paweł Augustyn.

„Współpraca z Burmistrzem Ryglic Pawłem Augustynem 
układa się nam wzorowo. Wiele zadań, które dotychczas zre-
alizowaliśmy, były realizowane szybko i sprawnie, za co Panu 
Burmistrzowi bardzo serdecznie dziękuję. Chcę zapewnić 
mieszkańców Ryglic, że jeszcze w tym roku położymy nakład-
kę asfaltową na ul. 11 Listopada w Ryglicach na wysokości ryn-
ku, przebudujemy również część chodnika, gdzie zniszczone są 
krawężniki. Rozstrzygamy przetarg na tę inwestycję. Burmistrz 
Ryglic zabiega już od jakiegoś czasu o rozpoczęcie moderniza-
cji drogi Tuchów - Ryglice wraz z budową sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu na rynku. Uważam, że jest to inwestycja, 
która przyczyni się do rozwoju miejscowości Ryglice, zwięk-
szy potencjał Gminy, jak również zachęci przedsiębiorców do 
inwestowania w Gminie Ryglice. Jest to jednak bardzo praco-
chłonna i długotrwała inwestycja, ponieważ w pierwszej kolej-

ności należy przeprowadzić prace geodezyjne, wykupić grunty, 
wykonać projekty i pozyskać środki �nansowe. Rozpoczęliśmy 
z Panem Burmistrzem w tej sprawie konkretne rozmowy, usta-
liliśmy parytet udziału środków �nansowych i w najbliższym 
czasie będziemy opracowywać koncepcje realizacji tego zada-
nia.”- Starosta Tarnowski Roman Łucarz

„Zależy nam bardzo na tym żeby wszystkie samorządy 
gminne powiatu tarnowskiego rozwijały się równomiernie, 
a  inwestycje, które realizuje powiat dawały rozwój przede 
wszystkim przedsiębiorcom i mieszkańcom. W Gminie Rygli-
ce realizowanych jest wiele projektów i inwestycji, z czego się 
bardzo cieszę.”- Wicestarosta Jacek Hudyma

„Chcę bardzo serdecznie podziękować Staroście Tar-
nowskiemu oraz Wicestaroście za owocne spotkanie, a przede 
wszystkim za środki �nansowe przeznaczone na nakładkę as-
faltową ulicy 11 Listopada oraz inne inwestycje, które są i będą 
realizowane na terenie Gminy Ryglice”- dodał Burmistrz Ryglic.
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Gmina Ryglice otrzymała certy�kat

Medal dla 
Burmistrza Pawła Augustyna 

od PSP w Tarnowie

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Ryglicach w ostatnim kwartale 2021 
roku brali udział w  projekcie „Lider 
HR – zarządzanie zespołem wielopo-
koleniowym” zorganizowanym przez 
Małopolską Agencję Rozwoju Regio-
nalnego S.A, z  siedzibą w  Krakowie. 
Zarządzanie zespołem wielopokole-
niowym to element zarządzania róż-
norodnością. Polega na zarządzaniu 
zróżnicowanym wiekowo zespołem 
pracowników przy uwzględnieniu ich 
specy�cznych potrzeb, możliwości 
i kompetencji. 

Tematyka zarządzania wiekiem 
jest w  swym konwencie uniwersal-
na, jej przesłanie dotyczące równego 
traktowania wszystkich pracowników 
bez względu na wiek, tworzenia przy-
jaznego środowiska pracy opartego 
na wzajemnym zaufaniu, szacunku, 
wymianie doświadczeń jest jesz-

cze bardziej aktualna w  czasie kiedy 
większego znaczenia nabierze opty-
malizacja procesów, kreatywność, 
współpraca i  wzrost efektywności 
pracy.

Dużo większe szanse na szybsze 
opanowanie sytuacji kryzysowych 
i  niepewnych mają te organizacje, 
które posiadają wypracowane i  zna-
ne pracownikom standardy pracy 
oraz komunikacji dające im poczucie 
stabilności i  kontroli. Wprowadzając 
standardy dobrego zarządzania oraz 
tworząc wysokiej jakości miejsca 
pracy w ramach przejrzystej Strategii 
zarządzania wiekiem, przedsiębior-
stwo może także pozytywnie wpłynąć 
na swój wizerunek jako pracodawcy, 
gdyż efektywne zarządzanie zróż-
nicowanym pokoleniowo zespołem 
sprzyja budowaniu relacji z klientami 
i kontrahentami w różnym wieku.

22 maja odbyło się 30-le-
cie Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie. Obchody uroczysto-
ści rozpoczęła Msza Św. w koście-
le Miłosierdzia Bożego w Tarno-
wie. Po zakończeniu nabożeństwa 
nastąpił przemarsz zaproszonych 
gości i  Pocztów Sztandarowych 
z terenu powiatu tarnowskiego na 
plac przy Komendzie Miejskiej 
OSP. W ten dzień odbyły się rów-
nież powiatowe obchody „Dnia 
Strażaka” oraz poświęcono nowe 
pojazdy dla jednostek OSP.

Podczas apelu wręczono od-
znaczenia i  nominacje. Podzię-
kowanie dla Burmistrza Ryglic 
„Za zasługi dla rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej i  Państwowej 
Straży Pożarnej” odebrał Zastęp-
ca Burmistrza Krzysztof Kukułka.

Sukces 
Biblioteki 

w rankingu
Gminna Biblioteka Publicz-

na w  Ryglicach zajęła 13 miejsce 
w  województwie małopolskim 
w ogłoszonym przez Instytut Książ-
ki i dziennik „Rzeczpospolita” Ran-
kingu Bibliotek 2021. W  tegorocz-
nym rankingu udział wzięło 837 
bibliotek, a biblioteka z Ryglic upla-
sowała się na wysokim 127 miejscu 
w skali całego kraju. 
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Odznaka „Zasłużony dla rolnictwa”

Wyróżnienie za opiekę nad Spichlerzem

Podczas obchodów 148. rocznicy 
urodzin Wincentego Witosa w  Wierz-
chosławicach wręczono odznaki ho-
norowe „Zasłużony dla rolnictwa”. 
Uroczystość rozpoczęła Msza św. od-
prawiona przez biskupa Leszka Lesz-
kiewicza. W obchodach urodzin byłego 
premiera Rzeczypospolitej uczestniczyli 
m.in. zastępca szefa kancelarii prezy-
denta RP Piotr Ćwik, wicepremier i mi-
nister rolnictwa i  rozwoju wsi Henryk 
Kowalczyk, poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Anna Pieczarka, wice-
wojewoda małopolski Ryszard Pagacz, 
wicemarszałek Józef Gawron, starosto-
wie, burmistrzowie oraz wójtowie miast 
i gmin powiatu tarnowskiego. Następnie 
uczestnicy uroczystości ze sztandarami 
pocztowymi przeszli pod Grób Wincen-
tego Witosa na cmentarzu para�alnym, 
gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. 
Obchody w  Wierzchosławicach swoim 
patronatem objął Prezydent RP Andrzej 
Duda. Podczas uroczystości w  rodzin-
nej wsi Wincentego Witosa zostały od-
czytane listy okolicznościowe, które do 

zgromadzonych skierowali: Prezydent 
RP Andrzej Duda i  premier Mateusz 
Morawiecki.

Osobiście zabiegałem u  Pani po-
seł Anny Pieczarki o  złożenie wniosku 
do Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
o  przyznanie odznaki honorowej „Za-
służony dla rolnictwa”. Wręczono od-
znaczenia dla dwudziestu pięciu zasłu-
żonych rolników z  Ziemi Tarnowskiej. 
W  tym gronie znaleźli się również nasi 
mieszkańcy Gminy Ryglice: Magdalena 
Urban i Grzegorz Urban z Kowalowej.

Odznaczonym honorową odznaką 
serdecznie gratuluję. Odznaczenie „Za-
służony dla rolnictwa” jest szczególnym 
wyróżnieniem. Osoby honorowane wy-
różniają się w  swoim środowisku po-
stawą społeczną, jak również wynikami 
produkcyjnymi osiągniętymi w  gospo-
darstwie. Dziękuję za zaangażowanie, 
trud i poświęcenie, jakie wkładają Pań-
stwo w  swoją pracę oraz życzę siły na 
każdy kolejny dzień.

3 marca na terenie Nadwiślańskiego 
Parku Etnogra�cznego w  Wygiełzowie 
– Zamku Lipowiec niedaleko Alwerni, 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
Województwa Małopolskiego w  dzie-
dzinie kultury w  trzech kategoriach. 
Pierwsza Nagroda im. Władysława Or-
kana za propagowanie idei regionalizmu 
oraz wybitne osiągnięcia w  dziedzinie 
działalności artystycznej i  kulturalnych 
wspólnot Małopolski, druga im. Roma-
na Reinfussa za wybitne i  szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie zachowania lo-
kalnej tożsamości kulturowej oraz trze-
cia im. Mariana Korneckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opie-
ki nad zabytkami architektury drewnia-
nej Małopolski. W tej ostatniej dziedzi-
nie nagrodę przyznano za opiekę nad 
Spichlerzem dworskim w Ryglicach. Na-
grodę odebrała Dyrektor Centrum Kul-
tury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, 

Teresa Lisak z rąk Członka Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego Iwony Gibas 
w  obecności Przewodniczącego Komi-
sji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, Rafała Kosowskiego, Moniki 
Gubały- Dyrektora Departamentu Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego.

„W  tym miejscu składam na ręce 
Pani Dyrektor CKPiT w  Ryglicach, Te-
resie Lisak gratulacje za otrzymanie tak 
ważnego wyróżnienia. Dziękuję za wie-
loletnią opiekę nad naszym ryglickim 
zabytkiem, urządzeniem i  zagospoda-
rowaniem pomieszczeń, w  których po-
wstała izba regionalna z komorą, pokój 
mieszczański oraz sala wystawiennicza. 
Dzięki temu w  Spichlerzu tętni życie 
kulturalne, odwiedzają go licznie turyści 
oraz organizowane są różne spotkania, 
prelekcje, wernisaże, koncerty”- mówi 
Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.
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Sukces Filipa Wantucha
Podczas uroczystości 3 Maja Burmistrz Ryglic Paweł Au-

gustyn w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Gminy 
Ryglice złożył najserdeczniejsze gratulacje Filipowi Wantu-
chowi za osiągnięte sukcesy sportowe, a  w  szczególności za 
zdobyty brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
i  Juniorek w Judo. Gratuluję Szanownym Rodzicom za umoż-
liwienie i pomoc w rozwijaniu wyjątkowego talentu. Doceniam 
także życzliwość i pomoc wszystkich innych osób, szczególnie tre-
nerów- mówi Burmistrz.

Sukces cheerleaderki 
Anny Burza z Zalasowej

16 maja w  Urzędzie 
Miejskim w  Ryglicach wraz 
z  Wiceburmistrzem Panem 
Krzysztofem Kukułką gości-
liśmy cheerleaderkę Annę 
wraz z  mamą Anetą, która 
odebrała list gratulacyjny od 
Burmistrza Ryglic oraz upo-
minek. Anna jest cheerle-
aderką Studia Tańca „Hono-
rata” w Tarnowie. Ich zespół 
„Power Girls Junior” został 
powołany do Kadry Narodo-
wej na Mistrzostwa Europy 
Cheerleaders Ateny 2022.

Cieszymy się, że kolejna 
młoda osoba z Gminy Rygli-
ce osiąga tak znaczące sukcesy. Staramy się dostrzec i docenić 
ciężką pracę podczas treningów. Dla tancerek wyjazd ten jest 
spełnieniem marzeń oraz ukoronowaniem ich dotychczasowej 
pracy, wymianą doświadczeń, jak również poszerzaniem no-
wych horyzontów.

Zależy nam bardzo na rozwoju młodych mieszkańców 
naszej Gminy, abyśmy mogli w niedalekiej przyszłości usłyszeć 
i  złożyć gratulacje za osiągnięte sukcesy sportowe. Dzięku-
ję również Rodzicom, ponieważ dla nich jest to niemałe wy-
zwanie i szereg wyrzeczeń, aby dziecko mogło systematycznie 
uczestniczyć w treningach i jeździć na zawody.

Sukces piosenkarski 
Darii

12 maja 2022 r. w Tuchowie 
odbył się Pogórzański Festiwal 
Piosenki o Koronę “Jej Wysoko-
ści Brzanki” zorganizowany pod 
patronatem Burmistrza Tucho-
wa przez Pogórzańskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju i  Dom Kul-
tury w Tuchowie. W konkursie 
tym 1 miejsce zdobyła Daria 
Krzywoń z Ryglic przygotowana 
przez Panią Justynę Zbylut i re-
prezentująca Centrum Kultury, 
Promocji i  Turystyki w  Rygli-
cach. Daria wykonała utwory: 
“Pół kroku stąd” oraz “O mnie się nie martw”. Pierwsze miejsce 
wyśpiewała w kategorii uczniów klas I-IV. 

Laureatki konkursu 
KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprosiła 
dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bez-
piecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. 

Wśród uczestników kursu znalazły się także młode 
mieszkanki gminy Ryglice, które w  wyniku losowania otrzy-
mały bezpieczne jednoślady ufundowane w  ramach ogólno-
krajowego działania przez KRUS. Los uśmiechnął się do Julii 
Kisiel, uczennicy Szkoły Podstawowej w Kowalowej oraz We-
roniki Gubernat uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Jodłowej. 
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W  Gminie Ryglice bardzo żywa 
jest tradycja kolędnicza. Od wielu lat 
grupy kolędnicze uczestniczą w konkur-
sach odnosząc duże sukcesy. Podobnie 
było w tym roku. Grupy działające przy 
Centrum Kultury, Promocji i  Turystyki 
w  Ryglicach uczestniczyły w  przeglą-
dach w  Kolbuszowej na Podkarpaciu, 
w Jastrzębi i Lipnicy Murowanej. 

W Przeglądzie Widowisk Kolędni-
czych w  Kolbuszowej nagrodę Złotego 
Turonia otrzymał Zespół Kolędniczy 
„Zalasowioki.” Drugą nagrodę - bracia 
Rzeszutko z  Lubczy jako „Droby”. Wy-
różnienie otrzymał Zespół Kolędniczy 
„Lubcoki”. Podczas 40 Przeglądu Grup 
Kolędniczych w  Lipnicy Murowanej 
Grupa kolędnicza „Lubcoki" zajęła trze-
cie miejsce.

Podczas 5 Regionalnego Konkursu 
Grup Kolędniczych o  Diamentową Ko-
byłkę "Z kolędą u Pogórzan" w Jastrzębi 
„Droby” zdobyli 1 miejsce i  statuetkę 
Złotą Kobyłkę, a „Zalasowioki” nagrodę 
główną Diamentową Kobyłkę. 

Podczas 50 Jubileuszowego Gó-
ralskiego Karnawału w  Bukowinie Ta-
trzańskiej drugie miejsce i  Srebrną Ro-
zetę Góralską wywalczyli „Zalasowioki” 
w  przedstawieniu „Herody”. Wyróż-

nienie zdobyła grupa 
z  Lubczy w  przedsta-
wieniu „Droby”. 

21 maja w Szczu-
rowej nasi gminni 
artyści ludowi pod 
okiem instruktorów 
uczestniczyli w  ma-
łopolskim 39 Prze-
glądzie Zespołów 
Regionalnych, Kapel, 
Instrumentalistów, 
Grup Śpiewaczych 
i  Śpiewaków Ludowych im. Jędrze-
ja Cierniaka „Krakowski Wianek”. Do 
konkursu przystąpiła bardzo liczna gru-
pa wykonawców reprezentujących naszą 
Gminę, którzy zdobyli wysokie miejsca:

2 miejsce: Kobieca Grupa Śpiewa-
cza zespołu „W Kuźni u Kowala” z Ko-
walowej, 3 miejsce: Kapela „Podkówki” 
z Kowalowej, wyróżnienie: Męska Gru-
pa Śpiewacza „Lubczanie” z  Lubczy, 
3 miejsce w kategorii Solo Śpiew: Kata-
rzyna Mierzyńska z Zalasowej, 2 miej-
sce: Męska Grupa Śpiewacza „Zalaso-
wioki” z  Zalasowej, 2 miejsce: Kapela 
ludowa „Z pod dęba” z Zalasowej. Na 
scenie wystąpiły także Kobiece Grupy 
Śpiewacze: „Lubczanki” z Lubczy oraz 

„Zza lasu” z  Zalaso-
wej.

29 maja w  Miej-
skim Domu Kultury 
w  Kolbuszowej odbył 
się IX Festiwal Ży-
wej Muzyki na Strun 
Dwanaście i  Trzy 
Smyki. Kapele i  in-
strumentaliści uczest-
niczyli w seminarium 
i  konkursie muzyki 
ludowej. Spore suk-

cesy zdobyli instrumentaliści i  kapele 
działające przy Centrum Kultury, Pro-
mocji i  Turystyki w  Ryglicach- Filia 
w  Zalasowej. Wysokie, 1 miejsce wy-
walczył Przemysław Galas startując 
w  kategorii instrumentalistów. Zagrał 
na heligonce. Ponadto Przemysław zo-
stał desygnowany do ogólnopolskiego 
konkursu, który odbędzie się w ramach 
56 Sabałowych Bajań w Bukowinie Ta-
trzańskiej. Wysokie lokaty zajęli także: 
3 miejsce - Otylia Matraj w  grze na 
skrzypcach, a  także kapela młodzie-
żowa „Z  pod dęba”, która wywalczyła 
2 pozycję w kategorii kapel oraz kape-
la „Zalasowianie”, którym przyznano 
3 miejsce. 

Przez szereg lat, w  styczniu 
organizowane były spotkania ko-
lędnicze w  ryglickim Spichlerzu. 
W  tym roku z  powodu ograni-
czeń spowodowanych pandemią 
nie mogliśmy uczestniczyć w tym 
wydarzeniu. Pracownicy CKPiT 
w  Ryglicach w  specjalnie przy-
gotowanej scenerii nagrali wy-
stępy naszych grup kolędniczych 
i  opracowali materiał �lmowy, 
który jest dostępny w internecie:
(Link do nagrania: https://youtu.
be/_9HlXVV6S1I )

Piernik długodojrzewający przygotowany przez Kowalowianki znalazł się wśród 
wyróżnionych słodkości w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Boże Naro-
dzenie” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Tere-
nowy w Krakowie na 12 najlepszych małopolskich tradycyjnych słodkich wypieków 
bożonarodzeniowych. 

Grupy ludowe i obrzędowe z sukcesami

Nagranie 
w Spichlerzu

Kowalowianki odniosły sukces
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Program Erasmus + otwiera drzwi Europy
Międzynarodowo i ekologicznie w Zespole Szkół w Lubczy 

W  dniach 19 – 25 marca 2022 
uczniowie klas 7 i 5 wzięli udział w spo-
tkaniu międzynarodowym w  Granadzie 
w Hiszpanii. Wymiana wiedzy i doświad-
czeń z uczniami z Francji, Włoch i Hisz-
panii odbyła się w ramach projektu „Bądź 
EKO – LOGICZNY” programu Era-
smus+ realizowanego w naszej szkole od 
roku 2020. Po przerwie spowodowanej 
pandemią nareszcie możliwe są spotkania 
młodzieży w świecie rzeczywistym.

Delegacja 6 uczniów: Aleksandry, 
Justyny, Karola, Patryka, Arkadiusza 
i Jakuba pod opieką pani Katarzyny Py-
znarskiej - Baran i Barbary Golec dotarła 
do szkoły w Pinos Puente (rejon Grena-
dy) w niedzielę 20 marca, gdzie odbyło 
się o�cjalne powitanie, przedstawienie 
wszystkich uczestników spotkania i  za-
poznanie z bazą szkoły, która liczy aż 800 
uczniów i 120 nauczycieli. W kolejnych 
dniach uczniowie mieli okazję poznać 
kulturę tradycje i  kuchnię regionalną 
oraz poćwiczyć komunikację w  języ-
ku angielskim podczas pracy w  mię-
dzynarodowych grupach uczestnicząc 
w  warsztatach ekologicznych, w  zaję-
ciach programowania, podczas wspól-
nych wycieczek oraz w  czasie spędza-
nym z  rodzinami goszczącymi. Zajęcia 
dla uczestników spotkania obejmowały 
odgrywanie dramy prezentującej histo-
rię ważnej postaci z naszego regionu, na-
ukę robienia mydła z produktów ekolo-
gicznych, wykonywanie Eko – dekoracji 
oraz wizytę w parku nauki i parku bota-
nicznym. Ponadto, nasi uczniowie mieli 
niepowtarzalną okazję do obserwacji 
i  porównania swoich umiejętności, wa-
runków szkolnych i życiowych z rówie-
śnikami z innych części Europy. Okazu-
je się, że możemy być dumni z naszych 
osiągnięć i  powinniśmy iść dalej swoją 
drogą. Kolejne spotkanie w Rzymie – już 
w maju!

 Kolejny projekt, który kontynuuje-
my i jesteśmy jego głównym koordynato-
rem od 2020 roku nosi tytuł „Uczniowie 
w  działaniu na rzecz ochrony środowi-
ska i klimatu” w ramach programu Era-
smus+. Partnerami są instytucje i szkoły 
z  Grecji, Portugalii i  Cypru. Partnerem 

z  Polski jest Uniwersytet Pedagogiczny 
w  Krakowie. Jest to projekt badawczy, 
którego zaplanowane rezultaty skierowa-
ne są głównie do nauczycieli. Współpra-
ca dotyczy utworzenia innowacyjnego 
programu edukacyjnego wraz z obudo-
wą dydaktyczną i  serią interaktywnych 
narzędzi TIK z  zakresu edukacji eko-
logicznej i  klimatycznej przeznaczonej 
dla szkół podstawowych i  średnich. Na 
obecnym etapie testujemy wypracowane 
rezultaty: grę edukacyjną dla uczniów 
oraz poradnik dla nauczycieli.

Instytucje partnerskie są odpowie-
dzialne za różne obszary i realizują po-
szczególne etapy, które obejmują:
1. Ankiety badawcze w krajach partner-

skich dotyczące wiedzy o wpływie na-
szych działań na klimat i środowisko;

2. Warsztaty dla uczniów z Polski, Gre-
cji, Cypru i  Portugalii dotyczące 
umiejętności korzystania z  natural-
nych zasobów;

3. Utworzenie przewodnika metodycz-
nego dla nauczycieli;

4. Utworzenia gry online podnoszącej 
wiedzę uczniów z  zakresu edukacji 
środowiskowej i klimatycznej;

5. Cykl szkoleń dla nauczycieli;
6. Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych 

dla powstałych rezultatów.
Pandemia utrudnia nam realizację 

poszczególnych etapów, jednak wszyst-
kie dotychczasowe działania odbywają 

się według zaplanowanego programu, 
a  spotkania międzynarodowe odbywają 
się w formie online.

Dzięki współpracy w  projekcie 
mieliśmy zaszczyt gościć Wykładow-
ców z  Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, którzy dla uczniów klasy II 
i  III Szkoły Podstawowej poprowadzili 
warsztaty dotyczące wpływu naszych 
decyzji i  działań na zmiany w  środo-
wisku. Uczestnicy wykazali się dużą 
wiedzą i  zaangażowaniem, co pozwala 
przypuszczać, że wypracowane nawyki 
w  najmłodszych latach będą kontynu-
owane w dorosłym życiu i przekazywane 
następnym pokoleniom.

Projekt potrwa jeszcze rok – tyle 
czasu mamy na wytworzenie i  do-
skonalenie narzędzi dla nauczycie-
li niezbędnych do międzynarodowej 
edukacji ekologicznej. Językiem komu-
nikacji w  projekcie jest język angielski, 
ale wszystkie materiały będą tłumaczone 
na polski, grecki i portugalski.

Już dziś zapraszamy do śledzenia 
naszej strony na Facebooku https://
www.facebook.com/studentsinclimate-
action oraz pro�lu na Instagramie: #stu-
dents_in_climate_action
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W kwietniu w Centrum Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej odbyło się 
poświęcenie i przekazanie sztandaru 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnow-
skiej. Było to bardzo ważne wydarzenie, 
gdyż po raz pierwszy w dziejach działal-
ności sołtysów został poświęcony sztan-
dar. W uroczystości wzięli udział zapro-
szeni goście m.in. Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Tarnowskiej, Starosta 
Tarnowski Pan Roman Łucarz, przed-
stawiciele władz centralnych, wojewódz-

kich i lokalnych oraz sołtysi z powiatu 
tarnowskiego. Z Gminy Ryglice w wyda-
rzeniu uczestniczył Zastępca Burmistrza 
Pan Krzysztof Kukułka, jak również 
najbardziej zainteresowane osoby, czyli 
sołtysi. Sztandar na ręce Stowarzyszenia 
przekazał Prezes. Bardzo cenię współpra-
cę z naszymi sołtysami, jednocześnie skła-
dam im podziękowanie za trud, wysiłek 
i dotychczasową pracę na rzecz lokalnej 
społeczności- mówi burmistrz Paweł Au-
gustyn.

W  niedzielne popołudnie przy 
wspaniałej wiosennej pogodzie, setki 
osób z naszej Gminy i  regionu tarnow-
skiego, a także z różnych zakątków kra-
ju bawili się na plenerowej imprezie pn. 
„Eno-majówka na Kokoczu". Łącznie 
z  turystami przez to malownicze miej-
sce przewinęło się w  ciągu całego dnia 
kilka tysięcy osób. Regionalne otwarcie 
sezonu winiarskiego ob�towało w  wie-
le ciekawych atrakcji. Degustację win 
z  winnicy Piwnice Antoniego z  Woli 
Lubeckiej poprowadziła sommelierka, 
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia 
Winiarzy Anna Nowakowska. Oprócz 
win można było spróbować serów z se-
rowni Podłazy oraz serów farmerskich 
Baby Jagły, naturalne octy, miody. 
Uczestnicy byli zachwyceni degustacją 
win, które Antoni Marcinek produkuje 
z  winogron, których uprawa położona 
jest u podnóża Góry Kokocz.

„Dla dzieci były bezpłatne lody, 
rurki z kremem, wata cukrowa, popcorn. 
Strażacy serwowali kiełbaski z grilla, na-
tomiast wraz z Kołem Gospodyń z Lub-
czy przygotowałem gulasz z  dziczyzny 
do czerwonego wina, Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Zalasowej przygo-
towały główne danie kapuśniak, szarlot-
kę, sernik, gomułki z miętą i pieprzem, 
a Koło Pań Rygliczanki zupę gulaszową 
na wieprzowinie oraz pierogi z mięsem, 
kapustą i  ruskie. Z  kolei Gospodynie 
z Woli Lubeckiej serwowały żeberka na 
winie oraz chleb ze smalcem”- mówi 
Burmistrz Paweł Augustyn.

„Eno-majówkę” uświetnili również 
w strojach galowych kominiarze, którzy jak 
zapowiedzieli będą brać udział we wszyst-
kich eventach organizowanych przez Gmi-
nę Ryglice. Dla miłośników folkloru jak 
zwykle pięknie przygrywały kapele ludowe: 
„Lubczanie” i „W Kuźni u Kowala”.

Połączenie Sto-
warzyszeń LGD

W  związku z  nową perspektywą 
�nansową Unii Europejskiej Lokalne 
Grupy Działania powinny obsługiwać 
populację około 100 tys. mieszkańców, 
dlatego też połączone będą: Pogórzań-
skie Stowarzyszenie Rozwoju i  Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Dunajec-Biała. Przez ostatnie kilkana-
ście lat funkcjonowania Gminy Ryglice 
w  Pogórzańskim Stowarzyszeniu Roz-
woju, Gmina Ryglice zrealizowała wiele 
projektów.

Reprezentantami Gminy Ryglice 
w nowym Pogórzańskim Stowarzysze-
niu Dunajec-Biała będą:

•	 Paweł Augustyn - Burmistrz Ryglic
•	 Rafał Golec- przedsiębiorca z  Jo-

nin, reprezentuje Gminę Ryglice 
w Zarządzie Stowarzyszenia

•	 Marta Kozioł - pracownik Urzędu 
Miejskiego w  Ryglicach z  Działu 
Promocji

•	 Małgorzata Siwek-Słomska - Dy-
rektor Publicznego Przedszkola 
w  Ryglicach, reprezentuje Dział 
Edukacji i Szkolnictwa

•	 Zo�a Tulik- Prezes Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Ryglicach, repre-
zentuje Stowarzyszenia oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich

Przekazanie sztandaru sołtysom

Eno-majówka na Kokoczu

Zimowe grzyby
W Święto Trzech Króli znany grzy-

boznawca autor portalu NaGrzyby.pl 
Wiesław Kamiński wraz z przyjaciółmi 
z Krakowa i Śląska wyruszył w zimo-
we grzybobranie w lasy Pasma Brzan-
ki. Grzybiarze spotkali kilka gatunków 
grzybów zimowych m.in.: płomienicę 
zimową, trąbki zimowe, tęgoskór cytry-
nowy, wrośniak garbaty, hubiaki pospo-
lite oraz gmatwicę chropowatą. 

26 czerwca w Ryglicach odbędzie 
się II Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu 
Grzybowego.
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Ryglicka Majówka
Ogólnopolski Kongres Kominiarzy

2 i 3 maja miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – „Majówka w Ryglicach”. Odbyło się ono pod patronatem Ministra Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów Michała Cieślaka. Rozpoczęło się 2 maja I Ogólnopolskim Kongresem Kominiarzy. W spotkaniu 
uczestniczyli znamienici goście i  liczni mieszkańcy regionu. Po słowach wprowadzenia i  powitania przez Burmistrza Ryglic, 
z przemówieniami wystąpili: Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, doradca Ministra Michała Cieślaka - Wojciech Petera, Starosta 
Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. Do Ryglic 
przyjechali ponadto samorządowcy z Małopolski, przedstawiciele naszego gminnego samorządu oraz dziesiątki kominiarzy wraz 
z rodzinami z różnych części Polski na czele z Prezesem Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesławem Zabawą. Komi-
niarze uczestniczyli najpierw w spotkaniu zarządu.

Główną częścią spotkania był panel edukacyjny pn. „Komin, Kocioł, Paliwo” prowadzony przez ekspertów z dziedzin do-
tyczących m.in. wykorzystania różnorodnych źródeł energii, ekologii, urządzeń grzewczych, bezpiecznego ogrzewania, historii 
zawodu kominiarza oraz konserwacji kominów. W następny dzień Kominiarze uczestniczyli także w naszym gminnym świętowa-
niu. Podsumowaniem Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy była prelekcja na temat utrzymania w Polsce możliwości opalania 
drewnem budynków mieszkalnych, jako alternatywnych źródeł ciepła ze względu na sankcje wojenne nakładane na Rosję.

Niezmiernie cieszę się, że Kominiarze wybrali Ryglice na miejsce I  Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy. Wyrazili zamiar 
zorganizowania kolejnego spotkania za rok, co pozwoli m.in. promować naszą Gminę w różnych rejonach kraju- mówi burmistrz 
Ryglic Paweł Augustyn.

Dziękuję za liczne uczestnictwo w Kongresie, jego organizatorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego uświetnienia.

Uroczystość patriotyczna
W ramach dwudniowego wydarzenia pn. „Majówka w Ryglicach” Ryglice świętowały 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, w którym wzięło udział ponad 3000 mieszkańców i gości. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w  intencji Ojczyzny 
w Kościele Para�alnym w Ryglicach, której przewodniczył Ks. Prałat Franciszek Kuczek. W Eucharystii uczestniczyli Radni Rady 
Miejskiej w Ryglicach wraz z Przewodniczącym Markiem Dudowiczem, Wiceburmistrz Ryglic Krzysztof Kukułka, Radni Powiatu 
Tarnowskiego, doradca Ministra Michała Cieślaka Wojciech Petera, Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław 
Zabawa, przedstawicielka uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy Ulyana Konechna, delegacje instytucji, 
organizacji, poczty sztandarowe szkół i OSP, licznie przybyli mieszkańcy Gminy i zaproszeni goście. Obecni byli ponadto przed-
stawiciele kominiarzy, którzy uczestniczyli w I Ogólnopolskim Kongresie Kominiarzy.

Po Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów na Placu Św. Katarzyny. Przedstawiciele władz samorządowych wystąpili z przemó-
wieniami. Głos także zabrała przedstawicielka uchodźców z Ukrainy. Kolejnym punktem wydarzenia był przemarsz z Młodzie-
żową Orkiestrą Dętą pod pomnik Św. Floriana w Rynku, gdzie złożono okolicznościowe wiązanki. Następnie Burmistrz Ryglic 
Paweł Augustyn w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Gminy Ryglice złożył najserdeczniejsze gratulacje Filipowi Wan-
tuchowi za osiągnięte sukcesy sportowe.

Konkurs orkiestr dętych
Popołudniu odbyła się XI Parada Orkiestr Dętych o Puchar Burmistrza Ryglic. Do konkursu przystąpiło 5 orkiestr dętych. 

Występy oceniali: dr Waldemar Groń, ppłk Leszek Mieczkowski i kpt. Stefan Żuk. Grand Prix i Puchar Burmistrza Ryglic zdobyła 
Orkiestra OSP w Siemiechowie.

1 miejsce zdobyła Orkiestra OSP w Rzepienniku Strzyżewskim, 2 miejsce- Para�alna Orkiestra Dęta z Siedlisk, 3 miejsce- 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zalasowej i Orkiestra z Ciężkowic.

Nie zabrakło także czynnego udziału w imprezie kominiarzy, którzy zorganizowali zabawę dla najmłodszych. Prezes MCK 
Wiesław Zabawa poprowadził konkurs, w którym dzieci z naszej Gminy wygrały dziesiątki nagród. Dwie panie, które zerwały 
guzik kominiarski i urodzą za 9 miesięcy dzidziusia otrzymają 2 wózki od Prezesa MCK za kwotę 2000 zł każdy.

Prawdziwe oblężenie przeżywały także stoiska z  produktami regionalnymi i  tradycyjnymi przygotowanymi przez KGW 
z Kowalowej, Jonin i Dzwonowej. Do degustacji przygotowano lokalne dania i wypieki, którymi zachwycali się także nasi goście. 
Po zakończeniu o�cjalnych uroczystości patriotycznych, nastąpiły występy kapel ludowych z Kowalowej, Lubczy i Zalasowej.

Serdecznie dziękuję wszystkim za liczne uczestnictwo w majowym świętowaniu i organizację wydarzenia. Trzeci maja to ważny 
dzień dla wszystkich Polaków- dodał Burmistrz.



18 W Paśmie Brzanki 1(139)/2022

Czasop ismo wydane d la  mieszkańców:  Ryg l ic ,  Un iszowej ,  B is tuszowej ,  Za lasowej ,  Wol i  Lubeck ie j ,  Lubczy,  Kowalowej ,  Jon in

Centrum Kultury, Promocji i  Tu-
rystyki w  Ryglicach wraz z  Duszpa-
sterstwem Młodzieży w  Ryglicach było 
organizatorem XXV Jubileuszowego 
Konkursu piosenki religijnej „Chrześci-
janinem być”, który odbył się w piątek 20 
maja w ramach Ryglickich Dni Muzyki 
Chrześcijańskiej. Do przesłuchań kon-
kursowych przystąpiło 28 podmiotów 
wykonawczych. Do Spichlerza Dwor-
skiego młodzi artyści przyjechali m.in. 
z  Tarnowa, Tuchowa, Gminy Szerzyny, 
Poręby Radlnej, Łękawki oraz z  miej-
scowości naszej Gminy. Wykonawców 
oceniało jury w  składzie: Magdalena 

Ożóg- muzyk, animatorka i autorka pro-
gramu edukacji muzycznej dla dzieci, 
ks. Robert Piechnik ze Zgromadzenia 
Księży Filipinów- muzyk, Janusz Sie-
mek- muzyk, instruktor Centrum Kul-
tury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, 
Katarzyna Sikora- muzyk, wokalistka 
w tarnowskim chórze GOS.PL.

Zwyciężczynią zmagań konkurso-
wych i  laureatką Grand Prix regional-
nego konkursu została Dagmara Grom-
niak z Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Wysokie lokaty zajęli reprezentan-
ci naszej Gminy: w  kategorii solistów 
do 8 lat – 3 miejsce zajął Jakub Zygadło 

– CKPiT w  Ryglicach, w  kat. solistów 
9-15 lat – 2 miejsce zajęła Julia Pędrak 
i wyróżnienie Daria Krzywoń – CKPiT 
w  Ryglicach oraz wyróżnienie Ange-
lika Szwalec – Zespół Szkół w  Lubczy. 
W kat. zespołów – 1 miejsce zdobył Ze-
spół „Melodyjka” – Szkoła Podstawowa 
w Ryglicach, 3 miejsce zajął Zespół „Sto-
krotki” – Szkoła Podstawowa w Kowalo-
wej. 

Uroczyste rozdanie dyplomów 
i  nagród oraz koncert laureatów odbył 
się w niedzielę 22 maja na placu przy ko-
ściele para�alnym w Ryglicach.

Ryglickie Dni Muzyki Chrześcijańskiej

Dzień Dziecka i Seniora 
w Kowalowej

Przy pięknej pogodzie i  w  atmosferze pełnej radości, 
w  Dniu Dziecka setki mieszkańców naszej gminy uczestni-
czyło w imprezie pn. Dzień Dziecka i Seniora w Kowalowej.

 Na godzinę 10.00 przyjechały dzieci z wszystkich Szkół 
Podstawowych. Przygotowano dla nich bajkowy program ilu-
zjonisty Tapero z  papugą Niko, animacje, gry, zabawy, ska-
kaniec Jungle, dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnię Miś, lody, 
rurki z kremem, drożdżówki, kiełbaski z grilla, placki, ciastka 
i  wspaniałe tradycyjne przysmaki przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich w  Kowalowej i  Lubczy. Zaoferowano 
także konkursy dla dzieci. Wręczono 18 pucharów w 10 kon-
kurencjach sportowych i ponad sto gadżetów.

Miłym akcentem byli kominiarze, którzy po raz kolejny 
odwiedzili naszą Gminę, tym razem ku wielkiej uciesze naj-
młodszych. Przygotowali oni dla dzieciaków konkurs, w któ-
rym rozdano 23 cenne nagrody ufundowane przez nich. Na 
pytanie, kto chciałby zostać kominiarzem, wszystkie dzieci 
podniosły rękę w górę!

Drugą odsłoną było popołudniowe spotkanie biesiad-
ne naszych seniorów. Mogli ze sobą porozmawiać, dzielić 
się swoim doświadczeniem. Również dla nich przewidziano 
atrakcje, KGW przygotowały smaczne potrawy, a czas umilał 
kowalowski zespół ludowy „W Kuźni u Kowala”.

Zadanie było zrealizowane dzięki środkom pozyska-
nym z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 
W tym miejscu dziękuję za przygotowanie kolejnej już imprezy 
i przyczynienie się do miłego spędzenia czasu organizatorom, 
Kołom Gospodyń Wiejskich, Szkołom i wszystkim, którzy sko-
rzystali z naszej oferty- informuje Burmistrz Ryglic Paweł Au-
gustyn.

Powiatowy turniej BRD
W kwietniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Za-

lasowej odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs me-
rytorycznie przygotowali i przeprowadzili policjanci Komen-
dy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zalasowska szkoła zapew-
niła wsparcie organizacyjne. Wagę tego Turnieju podkreśliła 
także obecność gości: Burmistrza Ryglic Pana Pawła Augu-
styna, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, KRUS, MORD, 
policjantów.

W tej edycji udział w zmaganiach konkursowych zgłosi-
ło 36 drużyn z 22 szkół. W dwóch grupach wiekowych roz-
grywano po 4 konkurencje: test wiedzy z przepisów ruchu 
drogowego, test skrzyżowań, umiejętność udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej oraz pokonanie rowerowego 
toru przeszkód. W kategorii Grupa starsza 3 miejsce zdobyła  
Szkoła Podstawowa w Joninach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasowej Leszek Sutkowski
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W kwietniu w Bistuszowej odbył się 
zainicjowany 11 lat temu Przegląd Twór-
czości Dziecięcej skierowany do dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 
z terenu Gminy Ryglice.

Jak co roku innowacyjne i pełne 
poświęcenia przygotowania przyniosły 
wiele radosnych przeżyć artystycznych. 
Pokazały, że sukces grupy zależy od 
zbiorowej odpowiedzialności i zaanga-
żowania poszczególnych jej członków. 
Każda grupa biorąca udział w konkursie 
otrzymała nagrody i okolicznościowe 
dyplomy. W tym roku wręczany był rów-

nież Puchar Przechodni, którego zwy-
cięska drużyna zabiera na rok do swojej 
placówki i przekazuje w kolejnym roku 
zwycięzcy. Po raz pierwszy puchar został 
podzielony pomiędzy zespołem ze Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Joni-
nach oraz zespołem z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Oddziału Regina Ii AK 
w Bistuszowej, które to w ogólnej klasy-
�kacji punktowej otrzymały jednakową 
jej ilość. W tym roku miały miejsce rów-
nież spóźnione, okrągłe „urodziny prze-
glądu” i nieodzowny jej element – tort.  
Na zakończenie konkursu grupa teatral-

na z Ryglic pod kierunkiem P. Małgo-
rzaty Siwek-Słomskiej przygotowała dla 
dzieci nietuzinkowe przedstawienie pt. 
„Królewna Śnieżka”. Szczególne podzię-
kowania składamy P. Beacie Jagodziń-
skiej – kierownikowi Gminnej Biblioteki 
Publicznej jako współorganizatorowi 
konkursu, P. Brygidzie Niziołek-Szpak 
- sołtysowi wsi Bistuszowa oraz P. Mo-
nice Strugała – dyrektorowi banku BSR 
– oddział w Ryglicach za ufundowanie 
nagród.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bistuszowej 
Dorota Pluta

Przegląd Twórczości Dziecięcej

Dzień Matki w Ryglicach
Z okazji Dnia Matki w remizie w Ryglicach miała miejsce 

uroczystość zorganizowana przez Zarząd Miasta Ryglice, Szko-
łę Podstawową w Ryglicach oraz Koło Pań Rygliczanki. W uro-
czystości wziął udział Krzysztof Kukułka. Obecni byli również: 
Dyrektor Szkoły w Ryglicach Agata Sus, Dyrektor Banku BSRz 
w  Krakowie o/Ryglice Monika Strugała, Dyrektor Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Zo�a Tulik oraz Kie-
rownik Biblioteki Publicznej Beata Jagodzińska.

Dzień ten był ważny dla Mam, jak  również dla dzieci, 
które dołożyły wszelkich starań, aby stał się on wyjątkowy. 
Wszyscy obecni z uwagą i wzruszeniem wysłuchali części ar-
tystycznej zaprezentowanej przez Pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Ryglicach. Zachwyt zgromadzonych wzbudziły 
także prezentowane przez dzieci wiersze oraz piosenki o Ma-
mie. Niespodzianką były różnego rodzaju upominki ufundo-
wane przez lokalnych sponsorów.

Wszyscy zgromadzeni mogli poczęstować się kawą, her-
batą oraz ciastem przygotowanym przez Koło Pań Rygliczanki.
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15 i 16 grudnia w Spichlerzu Dwor-
skim w Ryglicach została zorganizowana 
„Wigilia w Spichlerzu”. Zadanie zrealizo-
wało Koło Gospodyń Wiejskich „Kowa-
lowianki” w Kowalowej we współpracy z 
Centrum Kultury, Promocji i Turystki w 
Ryglicach, przy wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego 
w ramach „Małych grantów”. Działanie 
miało na celu podtrzymanie lokalnych tra-
dycji związanych ze Świętami Bożego Na-
rodzenia. Stoiska z potrawami wigilijnymi 
przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z 
Ryglic, Zalasowej, Lubczy, Woli Lubeckiej, 
Jonin, Dzwonowej, Siekierczyny oraz Koło 
Pań Rygliczanki. Wigilijne potrawy zostały 
dostarczone osobom starszym, potrzebu-
jącym, samotnie mieszkającym na terenie 
Gminy Ryglice.

Zabytkowy Spichlerz w Ryglicach 
odwiedzili: Ryszard Pagacz Wojewoda 

Wigilia w Spichlerzu

Zawody strażackie o Puchar Burmistrza Ryglic
W kwietniu na hali sportowej w 

Ryglicach odbyły się po raz kolejny – cy-
kliczne zawody jednostek OSP z terenu 
Gminy Ryglice w halowej piłce nożnej 
o Puchar Burmistrza Ryglic. Wydarze-
nie rozpoczął Burmistrz Ryglic Paweł 
Augustyn. „Oglądając rywalizację mogę 
jednoznacznie stwierdzić, że mamy 
wspaniałych zawodników, z których mo-
glibyśmy wystawić narodową drużynę w 
piłce nożnej. Gratuluję jeszcze raz stra-
żakom wspaniałej rywalizacji, a w mojej 
ocenie wszystkie drużyny OSP wygrały 
turniej”- podkreślił Burmistrz. Na ko-

niec zawodów Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ryglicach Marek Dudowicz 

wręczył puchar jednostce OSP Ryglice za 
zajęcie I miejsca.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Od samego początku wojny na Ukrainie, Rząd Polski, Sejmik Województwa 

Małopolskiego, Starostwo Powiatu Tarnowskiego, Gmina Ryglice, organizacje, para-
�e, instytucje i mieszkańcy organizują pomoc dla uchodźców wojennych. Oferowane 
są miejsca noclegowe, żywność, sprzęty, produkty codziennego użytku. Część imi-
grantów przebywa w gminie Ryglice od samego początku wojny, część przemiesz-
cza się dalej. Na terenie Gminy mieszka lub przebywało czasowo ponad 200 osób. 
Oprócz wsparcia uchodźcom, pomoc dotyczy także bezpośrednio żołnierzy, innych 
służb i mieszkańców samej Ukrainy.

Gmina Ryglice otrzymała 20  000,00 zł darowizny na wsparcie uchodźców 
z Ukrainy, które wpłaciła �rma Sun Chemical, która współpracuje z fundacją z USA. 
Środki �nansowe przeznaczono na zakup pralek i  suszarek do remiz strażackich 
w  Joninach i  Woli Lubeckiej, gdzie przebywają uchodźcy z  Ukrainy oraz artykuły 
spożywcze i przemysłowe, jak również lekarstwa.

Małopolski, Wojciech Skruch Marsza-
łek Województwa Małopolskiego, Prezes 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, 
Paweł Augustyn Burmistrz Ryglic, Ma-

rek Dudowicz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ryglicach, Teresa Lisak Dy-
rektor Centrum Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w Ryglicach.
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Konkurs na Najładniejszy Stroik Adwentowy
W tym roku koło Gospodyń Wiejskich z Ryglic rozpisało konkurs na najładniejszy stroik adwentowy, każdy stroik posiadał 

głęboką symbolikę dotyczącą czterech świec, które odnoszą się do czterech niedzieli Adwentu. Osobiście wręczałem nagrody 
oraz podziękowania za udział uczestnikom w konkursie. Co prawda komisja konkursowa wskazała miejsca zajęte w konkursie, 
natomiast dla mnie wszystkie stroiki były piękne i chcę podziękować wszystkim uczestnikom konkursu. W sposób szczególny 
dziękuję Kołu Gospodyń z Ryglic, które zorganizowało ten konkurs- mówi Burmistrz Paweł Augustyn. 

Najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe w Ryglicach
W styczniu rozstrzygnięto konkurs pod patronatem Burmistrza Ryglic Pawła Augustyna pn. „Najładniejsza bożonarodze-

niowa dekoracja posesji”. Jego organizatorem był Zarząd Miasta Ryglice i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach. 
Do konkursu przystąpiło sześć podmiotów, a nagrody zdobyli: I miejsce: Jerzy Warzecha, II miejsce: Maria Zoń oraz Janusz 

Słomski, III miejsce: Publiczne Przedszkole w Ryglicach, wyróżnienie: Bożena i Jarosław Kozioł oraz Krzysztof Skóra.
Dekoracje zgodnie z  regulaminem oceniali: Krystyna Bochenek- Przewodnicząca Zarządu Miasta Ryglice, Zuzanna Wi-

śniowska- Zarząd Miasta Ryglice, Stanisław Stańczyk- Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach. 
Nagrodę specjalną od Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach przyznano posesji Państwa Bożeny i Jarosława 

Kozioł za twórcze i nietuzinkowe podejście do tematyki świątecznej poprzez ręcznie wykonanie elementów dekoracyjnych.

Gminny Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, jak co roku zorganizowało Gminny Konkurs Szopki Bożonarodzenio-

wej. Prace zostały pięknie wykonane, co z jednej strony świadczy o dużej wrażliwości naszych lokalnych twórców, a z drugiej - 
o potrzebie organizowania tego typu konkursów. Wystawę szopek odwiedził Wojewoda Małopolski Ryszard Pagacz oraz

Wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego Wojciech Skruch.

Gminny Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa”
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach kolejny raz zorganizowało konkurs plastyczny, którego celem jest utrzy-

manie pięknej tradycji masek karnawałowych, rozbudzenie wrażliwości artystycznej, rozwijanie zdolności manualnych. Z roku 
na rok prace są coraz piękniejsze, a poziom artystyczny osiągnął bardzo wysoki stopień. W tym miejscu należą się gratulacje 
wszystkim wykonawcom. Oceniono 47 prac. Wyniki konkursu opublikowane są na stronie kulturaryglice.pl

Gminny konkurs pisankowy
Rozstrzygnięty został 28 Gminny Konkurs Na Pisankę Ludowa i Plastykę Obrzędową – Ryglice 2022 organizowany przez 

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach. Do konkursu zgłoszono ponad 70 prac. Dzieła uczestników konkursu oce-
niali eksperci: Maria Cetera -etnograf  i Beata Rompała – regionalista. Pisanki wielkanocne z Ryglic od wielu lat wiodą prym 
w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Duże sukcesy odniosły w 31 Regionalnym Konkursie na 
Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy w Tarnowie. Dzieła z Gminy Ryglice zdecydowanie wy-
różniły się spośród wszystkich prac, zdobywając najwięcej pierwszych miejsc i niemal zdominowały całą wystawę w tarnowskim 
Muzeum.

Koncert Noworoczny 
Koncert Noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 

w Ryglicach z siedzibą w Zalasowej z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią został w tym roku udostępniony w internecie 
na kanale CKPiT w serwisie YouTube.  
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W dniach 23-24 kwietnia 2022 r. w Spichlerzu Dwors-
kim z 1756 r. w Ryglicach odbyły się Warsztaty Fotogra�czne z 
Damianem Drewniakiem „Poezja zamknięta w portrecie”. Ten 
znany w Polsce i za granicami naszego kraju artysta odwiedził 
Ryglice i Tarnów na zaproszenie Justyny Nizińskiej, również 
fotogra�i.

Grupa miłośników fotogra�i z całej Polski pracowała w kli-
matycznych wnętrzach Spichlerza, tworząc malownicze kadry, 
z których znany jest Damian Drewniak. W sesji zdjęciowej 
modelowały mieszkanki Szynwałdu - mama z dwiema córkami. 
W izbach Spichlerza, doskonale odtworzonych i wyposażonych 
powstały wyjątkowe zdjęcia, przenoszące widza do poprzedniej 
epoki, które możemy podziwiać w internecie.

Wernisaż wystawy 
Justyny Nizińskiej

7 maja w zabytkowym Spichler-
zu Dworskim w Ryglicach odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy foto-
gra�i artystycznej Justyny Nizińskiej 
pn. Barwy kobiecej duszy. Pierwsza 
prezentacja odbyła się w Monachium, 
kolejna będzie w Kolonii. Organiza-
torem wystawy było Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Ryglicach.

Sala wystawowa Spichlerza wypełniła się w tym dniu po 
brzegi. Przybyli bardzo licznie goście z okolicy, różnych miejsc 
w kraju i z Niemiec. Otwarcia wystawy dokonała Dyrektor CK-
PiT w Ryglicach Teresa Lisak oraz Zastępca Burmistrza Ryglic 
Krzysztof Kukułka. Nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla 
samej artystki ze strony przybyłych gości.

Pochodząca z Szynwałdu Justyna Nizińska, która obecnie 
mieszka i tworzy w Monachium, zaprezentowała niezwykłe 
fotogra�e ukazujące świat wewnętrzny kobiety, jej troski, 
radości, przeżycia, re�eksje. Warto dodać, że niektóre prace 
zostały wykonane w pomieszczeniach ryglickiego Spichlerza. 
Wernisaż został uświetniony koncertem utworów Fryderyka 
Chopina a odwiedzaniu wystawy towarzyszyła muzyka profes-
jonalnego DJ-a.

Warsztaty „Poezja zamknięta w portrecie”

W Lubczy wyświęcono diakonów
W  sobotę 21 maja w  Lubczy 

miały miejsce święcenia diakonatu 
sześciu alumnów Wyższego Semina-
rium Duchownego w  Tarnowie. Jak 
podkreślił na wstępie uroczystości 
proboszcz para�i pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w  Lubczy  i  dzie-
kan dekanatu pilzneńskiego ks. Ma-
rek Kuzak, po raz pierwszy w histo-
rii święcenia diakonatu odbyły się 
w  Lubczy. Główny celebrans Mszy 
św. i szafarz sakramentu święceń, ks. 
biskup Stanisław Salaterski porównał 
świątynię lubecką do królewskiej ka-

tedry wawelskiej,  w  której mogą  te-
raz dokonywać się kolejne ważne 
wydarzenia. Warto w  tym miejscu 
podkreślić, że zabytkowy kościół 
imponuje niedawno odnowionymi 
polichromiami i stał się perłą pośród 
zabytków w południowej Polsce.

Tarnowski biskup pomocniczy 
udzielił święceń pierwszego stopnia 
sześciu alumnom WSD w  Tarnowie. 
Wśród nich znalazł się mieszkaniec 
Lubczy - ks. diakon Adrian Heretyk. 

/JS/
Fot.: WSD Tarnów
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Lubcza – historia w zarysie
Kolejny fragment artykułu. 

Po roku studiów, w  1873 r. ks. Jó-
zef Lenartowicz zrezygnował ze studiów 
i  wstąpił do Tarnowskiego Seminarium 
Duchownego, po którego ukończeniu 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księ-
dza Biskupa Pakulskiego i  po rocznych 
wakacjach udał się na pierwszą placówkę 
wikariuszowską do Pilzna, gdzie został 
pomocnikiem dziekana Ignacego Loyoli 
Wieniawy - Długoszowskiego, księdza 
już słusznego wieku. Stanowisko to spra-
wował przez 5 lat, dzięki czemu mógł 
poznać bliżej Lubczę i okolicznych wier-
nych. W 1882 roku został zamianowany 
na samodzielnego administratora para�i 
w  Bruśniku, a  w  rok później admini-
stratorem para�i w Radgoszczy. W roku 
1884., jak już wcześniej wspomniałem, 
został mianowany na proboszcza para�i 
w Lubczy, gdzie pozostał na tej godno-
ści przez dwadzieścia cztery lata, a urząd 
ten objął po zmarłym proboszczu ks. 
Ignacym Łomnickim. Pierwszym doko-
naniem księdza Lenartowicza w Lubczy 
była bezlitosna walka  z alkoholizmem, 
który w owych czasach był plagą wśród 
podtarnowskich chłopów. Tak więc, idąc 
w  ślady słynnego pijakożercy księdza 
Siemieńskiego z Szynwałdu, podjął wal-
kę z miejscowymi właścicielami karczm 
i  gorzelni. Dochody z  karczm czerpały 
dwory i Żydzi, którzy sprzedawali chło-
pom wódkę na kredyt, częstokroć za-
wyżając należne im kwoty. Należności 
od swoich wierzycieli Żydzi odbierali 
po żniwach wraz z  lichwiarskimi pro-
centami. Prowadziło to niejednokrotnie 
do sytuacji, w  której chłop, nie mogąc 
spłacić zadłużenia, tracił swoją ziemię, 
która była przejmowana za długi. Toteż 
ksiądz Lenartowicz walczył z  miejsco-
wymi Żydami, którzy parali się sprze-
dażą wódki. Efekty tych działań były wi-
doczne już po kilku latach, bo podczas 
wizyty dziekańskiej w  1886 r. mógł już 
podać 450 ślubowań  dotyczących abs-
tynencji, a  także zaprzestano organizo-
wania w karczmach wesel, chrzcin i styp 
pogrzebowych, które zaczęto urządzać 
w  domach. Zwieńczeniem jego wysiłku 
w kwestii pijaństwa było to, że z 12 ist-
niejących w Lubczy karczm nie pozosta-
ła ani jedna, a Żydzi zmuszeni byli do za-

jęcia się innymi formami zarobkowania 
łącznie z  uprawą ziemi zdobytej przez 
lichwę. 

Przez swoje działanie proboszcz 
mocno naraził się dworom posiadają-
cym gorzelnie i  Żydom dzierżawiącym 
gospody i  czerpiącym niemałe korzyści 
z pijaństwa wieśniaków. Co nie obeszło 
się bez przykrych konsekwencji  w póź-
niejszej jego pracy.

Ksiądz Lenartowicz był wymaga-
jący dla innych, ale też i  dla siebie. Po 
objęciu para�i zrezygnował z prowadze-
nia własnego gospodarstwa, zostawiając 
to rodzinie, która zamieszkiwała z  nim 
do około 1890 roku. Żył bez posiadania 
jakiegokolwiek inwentarza, prawdo-
podobnie utrzymywał się z  dzierżawy 
plebańskiego pola. Najczęściej chodził 
na piechotę lub poruszał się prostą fur-
manką, dużo chodził po okolicznych 
górach i  lepiej poznawał życie swoich 
para�an. Bogatych obywateli odwiedzał 
najczęściej w sprawach kwestowania na 
budowę nowego kościoła, sam świecąc 
przykładem, dając spore sumy. W pierw-
szych latach proboszczowania dał się po-
znać jako człowiek gwałtowny i niezno-
szący sprzeciwu, a jego kazania bardziej 
przypominały szkolną lekcję, niż ewan-
gelizację. Przekazy mówią, że spowiadał 
surowo własną matkę i siostrę, dla której 
napisał „Sto rad i upomnień dla siostry 
Stefanii”. Pracował  w  pojedynkę, co 
wprawiało w zdumienie wiernych i oko-
licznych proboszczów, wstawał ze świ-
tem, kładł się o  zmierzchu, całkowicie 
oddany czasowi wyznaczanemu przez 
słońce.

Ks. Józef Lenartowicz przeszedł do 
historii lubeckiej para�i jako wielki spo-
łecznik i organizator wielu stowarzyszeń 
przykościelnych, takich jak:

– Towarzystwo Wstrzemięźliwo-
ści,

– Apostolstwo Modlitwy,
– Bractwo Żywego Różańca,  
– Towarzystwo Opieki św. Józe-

fa,
– Papieskie Dzieło Dziecięctwa 

Jezusowego,
– Towarzystwo św. Franciszka 

Ksawerego,

– Stowarzyszenie Matek Chrze-
ścijanek,

– Towarzystwo Śpiewacze św. 
Cecylii.

Na kartach lubeckiej historii ks. 
Lenartowicz zapisał się również jako 
wielki promotor śpiewu kościelnego 
nie tylko w  para�i, ale całym dekana-
cie pilzneńskim. Bo od 1893 roku był 
dekanalnym inspektorem w  sprawach 
śpiewu kościelnego, a  w  latach 1904 
– 1908 członkiem Rady Diecezjalnej 
w  Tarnowie. Ponadto wykazywał duże 
zainteresowania astronomią, malarst-
wem i architekturą. 
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W s z y s t k i m 
maluchom i ich 
rodzinom życzy-
my wszystkiego 
najlepszego, dużo 
zdrowia i samych 
szczęśliwych chwil.

Każdy naj-
młodszy mieszka-
niec Gminy Ryglice 
jest na wagę złota.

Burmistrz Ryglic 
Paweł Augustyn

Społeczny 
Koordynator 
Noworodek+ 

Dorota Turczyn

Pierwsze noworodki
W  pierwszej połowie 2022 roku powitaliśmy kolej-

nych maluchów z naszej Gminy, urodzonych w 2021 i 2022 
roku. Upominki w postaci białego misia oraz listu gratula-
cyjnego są wręczane stopniowo po wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym i wyrażeniu zgody przez rodziców.

Z  ogromną radością powitałem osobiście malutkie-
go Aleksandra- pierwszego mieszkańca powiatu tarnow-
skiego urodzonego 1 stycznia 2022 r. tuż po północy, za-
mieszkałego w Zalasowej. Miałem też przyjemność złożyć 
gratulacje rodzicom i powitać bliźniaki urodzone wiosną 
2022 r.- Marysię i Ksawerego. Maluszki są mieszkańcami 
Lubczy. Odwiedziłem też Ukraińską rodzinę i powitałem 
maleńką Valerię, urodzoną w  kwietniu 2022 r., obecnie 
mieszkankę Ryglic.
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Eno-majówka na Kokoczu
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XV Konkurs Piosenki Religijnej „Chrześcijaninem Być" 2022

Dzień Dziecka i Seniora w Kowalowej 2022
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