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Przewodniczący Rady 
Gminy Skrzyszów

Marcin Tryba

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim mieszkańcom 
i sympatykom gminy Skrzyszów najserdeczniejsze życzenia.

Niech w  Państwa domach nie zabraknie wiary, nadziei i miłości, 
a czas spędzony z najbliższymi przyniesie wytchnienie i wzajemne zrozumienie.

Życzymy, aby Święta upłynęły Państwu zdrowo i bezpiecznie.
Niech wokół rozbrzmiewa radosne „Alleluja”, zwiastujące dobrą nowinę.

Wielkanoc upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa,
zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią.

Niechaj dodaje ono sił i pozwoli nam przetrwać ten jakże trudny czas.

Błogosławionych, dobrych Świąt! 

Wielkanoc 2021
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Pod koniec lutego, w  imieniu Sa-
morządu Gminy Skrzyszów wójt gminy 
Marcin Kiwior podpisał umowę na 
budowę żłobka w  Skrzyszowie. 
W uroczystości wzięli udział Poseł 
na Sejm RP Wiesław Krajewski, 
Wojewoda Małopolski Ryszard 
Pagacz, Radna Powiatu Tarnow-
skiego Magdalena Kopczyńska, 
Przewodniczący Rady Gminy Mar-
cin Tryba, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Piotr Kiwior, rad-
na i  sołtys Skrzyszowa Halina 
Mondel oraz radny Jacek Ciepiela. 
Zadanie „Rozbudowa i  przebu-
dowa Szkoły Podstawowej nr 2 
w Skrzyszowie na żłobek z częścio-
wą zmianą sposobu użytkowania” 
zostanie sfinansowane ze środków 
pozyskanych w ramach programu 
„Maluch+” oraz środków na prze-
ciwdziałanie Covid-19 dla jedno-
stek samorządu terytorialnego 
– Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Umowa została podpisana 
z wykonawcą wyłonionym w prze-
targu publicznym – firmą Tomax 
Sp. z o.o. na kwotę 3 248 023 zł. 
Planowany termin zakończenia 
inwestycji to koniec 2021 roku.
Program „Maluch+” ma na celu 
zwiększenie dostępności teryto-
rialnej i  finansowej miejsc opieki 
w  żłobkach, klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów, w tym 
dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
wymagających szczególnej opieki, 
a także podwyższenie standardów 
opieki. Gmina Skrzyszów starała 
się o  dofinansowanie z  modułu 
1a tj. dla terenów, na których jesz-
cze nie ma żłobków. Otrzymano 
dofinansowanie na łączną kwotę  
990 000 zł. W  placówce będzie 
mogło przebywać 30 dzieci.

Z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych gmina pozyskała  
1 727 737 zł i całość została przeka-

zana na utworzenie żłobka. Pozostałą 
kwotę zadania tj. 530 286 zł będą sta-
nowiły środki własne gminy.

Środki pozyskane z  programów 
rządowych są przykładem dobrej 
współpracy administracji rządowej 
i samorządowej.

Podpisano umowę na budowę
żłobka w Skrzyszowie

Źródło: GCKiB
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To już trzeci rok z  rzędu z  rekor-
dową liczbą pozwoleń na budowę 
budynków mieszkalnych w  gminie 
Skrzyszów. W  2020 roku, liczba ta 
wyniosła 108, a  pozwolenia wydano 
następująco: Ładna – 19, Łękawica – 14, 
Pogórska Wola – 41, Skrzyszów – 21, 
Szynwałd -13. 

Na uwagę zasługuje fakt, że pod 
względem ilości wydanych zezwoleń, 
plasujemy się na drugim miejscu w po-
wiecie tarnowskim. Ponadto ciągły 
rozwój gminy, liczne inwestycje (m.in. 
rozbudowa sieci wodno–kanalizacyj-
nej), które mają na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców, dogodne położe-
nie geograficzne, sprawiają, że tereny 
te stają się coraz bardziej atrakcyjne 
pod względem zabudowy.

Na chwilę obecną trwają prace nad trzema procedurami zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza, została rozpoczęta w  2018 roku 
i jest kontynuacją zmiany uchwalonej w sierpniu 2020 roku, która obejmuje 
przekształcenie kilkudziesięciu działek na terenie całej gminy. Wymagają 
one wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zakończenie procedury 
planowane jest w bieżącym roku. Pozostałe dwie procedury do-
tyczą korekt ustaleń obowiązujących planów miejscowych, 
w zakresie szerokości elewacji frontowych budynków 
usługowych. Obecne zapisy stanowią istotną 
przeszkodę w  realizacji kilku planowanych 
inwestycji na terenie gminy Skrzyszów.

Nowa procedura zmian obejmie 
swoim działaniem wszystkie 
wnioski, które wpłynęły po 
zakończeniu poprzed-
niej  procedury 
z  2018 roku 
do momentu 
rozpoczęcia 
zmian, które 
są planowane 
na połowę br. 
i potrwa 2 lata. 

Gmina Skrzyszów znowu 
z rekordową liczbą pozwoleń na budowę 

Procedury zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego
w gminie Skrzyszów

Źródło: GCKiB

źródło: www.sip.skrzyszow.pl
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Gminy Skrzyszów i Ryglice postano-
wiły połączyć swoje działania i stworzyć 
wspólną, bogatą ofertę turystyczną. 
Atutem obydwu gmin są znakomite 
warunki do aktywnego spędzania czasu 
oraz prowadzenia różnych from turysty-
ki. Jest to niezwykle ważne dla miesz-
kańców, którzy oczekują bogatej formy 
rekreacji i  wypoczynku. Pierwszym 
etapem współpracy gmin będzie połą-
czenie chodnika Szynwałd – Zalasowa. 
Ułatwi to przemieszczanie się zarówno 
rowerzystów, jak i spacerowiczów. Doce-
lowo połączone zostaną wszystkie szlaki 
turystyczne. Powstaną trasy rowerowe, 
dla biegaczy, nordic walking, ale również 
coś dla grzybiarzy. Jeśli sytuacja na to po-
zwoli, odbędzie się grzybobranie na te-
renie gminy Skrzyszów i Pasma Brzanki.

Podjęto również starania, aby 
umożliwić mieszkańcom połączenia 
autobusowe z Ryglic i gminy Skrzyszów 
do Krakowa. Autobus będzie kursował 
między Gorlicami a Krakowem, przejeż-
dżając m.in. przez Zalasową, Ryglice, 
Szynwałd, Skrzyszów. Jeśli pandemia 
nie pokrzyżuje planów, kursy te zosta-

ną uruchomione od 1 maja br. Dla osób, 
które pracują na co dzień w Krakowie, 
a także studentów dojeżdżających na 
krakowskie uczelnie, będzie to du-
żym ułatwieniem. Ponadto zyskamy 
dodatkowe połączenie z  Tarnowem. 
Planowane są również weekendowe 
kursy niniejszej linii. 

Położenie gmin z dala od zakładów 
przemysłowych, czyste powietrze, lasy 
i dużo zieleni sprawiają, 
że miejsca te są atrak-
cyjne turystycznie. 
W centrum Świniogó-
ry  utworzona zostanie 
tablica oraz powstanie 
folder, gdzie oznaczo-
ne zostaną miejsca do-
celowe, które można 
będzie zwiedzać. Jed-
nym z nich będzie Góra 
Kokocz - doskonały 
punkt widokowy, gdzie 
powstanie wieża wido-
kowa. Możliwe będą 
m.in. nocne obserwa-
cje gwiazd. Znajdą się 

Gmina Skrzyszów i Ryglice razem w nowym 
okresie programowania 2021-2027

tu również restauracje, gdzie można 
będzie zorganizować różne imprezy 
okolicznościowe, w tym np. wesela. 

Dodatkowym atutem ww. gmin są 
również kończące się inwestycje w sieć 
światłowodową. Jest to sieć o bardzo 
dużej przepustowości, którą realizuje 
firma Zicom. Dzięki temu, mieszkańcy 
zyskują dostęp do najwyższych tech-
nologii.

Dzięki Małopolskiej Tarczy Anty-
kryzysowej Pakiet Edukacyjny, do 
szkół w naszej gminie trafiły 32 laptopy, 
które będą wykorzystywane do nauki 
zdalnej. Na ten cel pozyskano 74 999 zł 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, a z budżetu 
gminy Skrzyszów przekazano kwotę  
7 658 zł. Celem projektu grantowego 
jest wsparcie realizacji zajęć dydak-
tycznych w  szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz placówkach 
systemu oświaty, prowadzących kształ-
cenie ogólne, poprzez zakup przez 
organy publiczne i niepubliczne, tj. szko-
ły podstawowe, ponadpodstawowe 
i placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
zawodowych) sprzętu komputerowego 
umożliwiającego zdalne nauczanie, 

w  związku z  zagrożeniem 
i skutkami COVID-19.

Z  programów: Zdalna 
szkoła, Zdalna szkoła+, Ma-
łopolska Tarcza Antykry-
zysowa udało się pozyskać 
239 961 zł, a  z  budżetu 
gminy Skrzyszów prze-
znaczono kwotę 8 773 zł, 
co pozwoliło na zakup 109 
komputerów.

Warto dodać, że udało 
się również pozyskać 13 lap-
topów dla rodzin potrzebu-
jących. Komputery zostały 
przekazane nieodpłatnie 
przez Fundacją Impact z sie-
dzibą w Warszawie.

Kolejne komputery trafiły do szkół 

Źródło: GCKiB

Źródło: UG Skrzyszów
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Opracowywana jest koncepcja oraz kompletna dokumentacja projek-
towo-kosztorysową budowy nowego zjazdu publicznego, prowadzącego 
do garażu remizy OSP w Pogórskiej Woli. Termin wykonania zamówienia 
planowany jest na dzień 30.07.2021 roku, a wartość zamówienia wynosi 
2 952 zł. 

Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest firma 
Marcin Bera VIA Projekt.

Trwają prace nad opracowaniem koncepcji oraz kompletnej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ciągu pieszo-rowerowe-
go w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 94g Tarnów-Rzeszów, 
w  kilometrze od około 84+688 do około 86+088 w  Pogórskiej Woli. 
Termin wykonania zamówienia planuje się do dnia 30.09.2021 r. Wartość 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi 57 810 zł. Wykonawcą 
zadania jest firma Marcin Bera VIA Projekt.

Projekt budowy zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej 
nr 1378K do OSP w Pogórskiej Woli

Rozpoczęto prace w ramach zamówienia, gdzie zostanie opracowana 
koncepcja oraz kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa prze-
budowy (zaniżenia) chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K na wysokości 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie. Projekt obejmuje przebudowanie 
skarpy wzdłuż drogi wraz z likwidacją ogrodzenia i przebudową kolidujących 
sieci oraz przebudowę istniejącego przejście dla pieszych doprowadzając 
go do zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawcą 
dokumentacji jest Pracownia Projektowa PRODIST Sp. j. 

Termin wykonania do dnia 30.11.2021. Koszt kompletnej dokumentacji 
wynosi 20 295 zł

Projekt przebudowy chodnika oraz przejścia dla 
pieszych obok szkoły w Szynwałdzie

Projekt budowy zatoki 
autobusowej w sąsiedztwie 
boiska w Szynwałdzie (Japonia)

W Szynwałdzie rozpoczęły się prace nad zamówieniem, w ramach 
którego zostanie opracowana koncepcja oraz kompletna dokumenta-
cja projektowo – kosztorysowa budowy zatoki autobusowej zgodnie 
z  warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w  Tarnowie 
z siedzibą w Zgłobicach. 

Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa PRODIST Sp. j. 
Opracowanie kompletnej dokumentacji  zostanie wykonane w ter-

minie do 30.07.2021 r. 
Koszt zamówienia to kwota 24 477 zł.

Projekt rozbudowy ciągów pieszo-rowerowych 
przy DK 94g w Pogórskiej Woli
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Lekcje z wiedzy o gminie i samorządzie
Czym jest samorząd? Co różni urząd wojewódzki od staro-

stwa powiatowego? Dlaczego św. Stanisław widnieje na herbie 
gminy Skrzyszów? Na te i wiele innych pytań odpowiadał Wójt 
Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior podczas spotkań z młodzieżą.

Uczniowie szkół podstawowych z gminy Skrzyszów wzięli 
udział w nietypowej lekcji wiedzy o społeczeństwie. W rolę 
nauczyciela wcielił się wójt gminy Skrzyszów, który przybliżył 
zasady działania samorządu. Dzięki niniejszej inicjatywie, 
uczniowie klas ósmych mogli poszerzyć swoją wiedzę. Dowie-
dzieli się m.in. jaka jest różnica między wójtem a sołtysem, po co 
nam urząd, czym zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek oraz jak ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z budżetem gminy 
Skrzyszów i przekonać, skąd pozyskiwane są fundusze, dzię-
ki którym możliwy jest rozwój czy organizacja różnorakich 
działań edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych. Dowie-
dzieli się także, jakie są plany inwestycyjne na przyszłość. 
Uczestnikom lekcji przedstawiono sołtysa oraz radnych danej 
miejscowości, do których można się zwracać w razie różnora-
kich problemów. Na koniec lekcji każdy z uczniów mógł zadać 
pytanie gospodarzowi gminy Skrzyszów.

Uczniowie wzięli również udział w konkursie. Sprawdzona 
została ich wiedza odnośnie gminy Skrzyszów. Osoby, które 
udzieliły największą ilość poprawnych odpowiedzi, otrzymały 
nagrody.

Lekcje, z uwagi na obostrzenia sanitarne, odbyły się on-line.
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Organizacje pozarządowe z  te-
renu gminy Skrzyszów otrzymały 
dotacje o łącznej kwocie 677 000 zł. 
Dotacje zostały przyznane dla orga-
nizacji, które wnioskowały o wspar-
cie finansowe na realizację zadań 
publicznych w  ramach Programu 
Współpracy Gminy Skrzyszów z NGO 
na 2021 rok.

Oto stowarzyszenia, które otrzy-
mały dotacje oraz działania, na które 
je przeznaczą:
• Stowarzyszenie Mój Szynwałd: 

„Prowadzenie Klubu Senior+ 
POGODNY KLUBIK”, „Warsztaty 
z robotyki dla dzieci”, „Organiza-
cja koncertów instrumentalnych 
i  instrumentalno-wokalnych”, 
„Wydanie biografii ks. Aleksandra 
Siemieńskiego”;

• Koło Gospodyń Wiejskich w Ład-
nej: „Kreatywne atelier – spędza-
nie czasu wolnego dzieci i  mło-
dzieży;

• Koło Pszczelarzy Skrzyszów: 
„Kwietnie łąki i zagonki”;

• Koło Gospodyń Wiejskich Czerwo-
ne Korale w Łękawicy: „Tworzymy 
wspólnie”;

• Koło Gospodyń Wiejskich w Szyn-
wałdzie: „Podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania Polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej”;

• Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA: 
„Aerobik z GRACJĄ”;

• Stowarzyszenie OLIMP Skrzyszów: 
„Wakacje w siodle”;

• Ludowo Uczniowski Klub Spor-
towy „Skrzyszów”: „Upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu”;

• Ludowy Klub Sportowy w  Szyn-
wałdzie: „Upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu przez realiza-
cję szkolenia młodzieży w zakresie 
gry w piłkę nożną i siatkową”; 

• Klub Sportowy „Pogoria” w  Po-
górskiej Woli: „Ze sportem na ty”;

• Klub Sportowy KS Łękawica: 
„Sport szansą na rozwój”;

• Ludowy Klub Sportowy „Ładna”  
z siedzibą w Ładnej: „Piłka nożna 
– Ładna 2021”.
Do rozdysponowania pozosta-

ło jeszcze 26 000 zł na działania 
związane z „Turystyką i krajoznaw-
stwem”.
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Realizacja zadań publicznych organizacji 
pozarządowych (NGO) w 2021 roku
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Firma MGGP S.A. w Tarnowie na 
zlecenie powiatu tarnowskiego reali-
zuje prace geodezyjne w zakresie mo-
dernizacji Operatu ewidencji gruntów 
i  budynków dla gminy Skrzyszów, 
w  okresie od stycznia do listopada 
2021 roku. Mają one na celu m.in. pozy-
skanie podstawowych danych o budyn-
kach poprzez wykonanie ich pomiaru. 
Z tego powodu prosimy o umożliwianie 

geodetom wstępu na działkę.
Przypominamy, że w interesie każ-

dego właściciela nieruchomości jest 
umożliwienie zebrania rzetelnych in-
formacji, na podstawie których zostanie 
opracowana baza danych o działkach, 
użytkach i budynkach. Osoby wykonu-
jące pomiary posiadają upoważnienie 
wystawione przez Starostwo Powiato-
we w Tarnowie.

Komunikat dla mieszkańców 
Zarówno geodeci wykonujący prace 

terenowe, jak i mieszkańcy zobowiązani 
są do zachowania wszelkich środków 
ostrożności, zgodnie z  wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia (tj. zasłonięcie 
nosa i ust oraz zachowanie dystansu 
społecznego).

Dane zebrane podczas wizyt geode-
tów będą podstawą wyliczenia wymiaru 
podatku od nieruchomości.
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Pracownicy gospodarczy z  gminy 
Skrzyszów rozpoczęli prace przy sprzą-
taniu chodników, alejek, placów oraz 
innych miejsc użyteczności publicznej, 
które wymagają uprzątnięcia po sezonie 
zimowym. Chodniki znajdują się bezpo-
średnio przy krawędzi jezdni, dlatego 
materiał, którym posypywane były 
drogi, trafiał również na nie. Pracownicy 
wykonują te działania, aby zapewnić 
bezpieczeństwo przechodniom, a zara-
zem poprawić estetykę tych miejsc, co 
wymaga zastosowania odpowiedniego 
sprzętu. Gmina Skrzyszów zakupiła ma-
szynę w postaci zamiatarki typu CityCat 
2020 Bucher - pojazd o niewielkiej sze-

Działania pracowników gospodarczych 
rokości, który bez problemu mieści się 
na 1,5 m chodniku. Zamiatarka dociera 
do miejsc trudno dostępnych i zbiera 
nieczystości z ciasnych przestrzeni. Inną 
zaletą tego sprzętu jest wysoki stopień 
napełnienia zbiornika nieczystościami, 
dzięki zastosowaniu m.in. odpowied-
niego systemu przepływu powietrza. 

Pracownicy gospodarczy wykonują 
również bieżące prace, tj. sprzątają, 
zbierają śmieci przy drogach, pla-
cach, terenach zielonych. Niedługo 
rozpocznie się sezon koszenia traw, 
porządkowania przystanków, wiat 
autobusowych, co również będą czynić.

Jednocześnie trwają prace związane 

z naprawą dróg i chodników w gminie 
po okresie zimowym. Objazdy zwią-
zane z przebudową drogi powiatowej 
na odcinku Łękawica-Trzemesna, 
w tym przejazd ciężkich samochodów 
sprawiły, że znacznie pogorszył się 
stan niektórych dróg, m.in. na „Byka”, 
„Budzikówki” czy „Bieniówki”, stąd 
konieczna jest ich naprawa przez pra-
cowników gospodarczych.

Źródło: GCKiB
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Egzaminy dla uczniów klas ósmych 
szkół podstawowych coraz bliżej, stąd 
pomysł, aby zorganizować dodatkowe 
godziny lekcyjne. Dzięki nim, uczniowie 
utrwalą dotychczasową wiedzę, nadro-
bią ewentualne zaległości i lepiej przy-
gotują się do egzaminów. Przydzie-

lono po jednej godzinie dla każdego 
oddziału klasy ósmej z następujących 
przedmiotów: język angielski (SP nr 1 
Skrzyszów, SP Szynwałd, SP Ładna) 
i matematyka (SP Pogórska Wola, SP 
Skrzyszów nr 2, SP Łękawica). Łącznie 
w  klasach ósmych na terenie gminy 

Skrzyszów mamy 136 uczniów. Nie-
którzy zostali zwolnieni z egzaminów, 
natomiast pozostali przystąpią do nich 
w dniach 25, 26, 27 maja 2021 roku, tj. 
w kolejności język polski, matematyka 
oraz język obcy nowożytny. 

Wszystkim uczniom życzymy po-
wodzenia w egzaminach oraz dostania 
się do wymarzonych szkół. 
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Dodatkowe godziny lekcyjne
dla ósmoklasistów

Samorząd Gminy Skrzyszów, dyrek-
torzy poszczególnych szkół w gminie 
Skrzyszów oraz Gminne Centrum Kul-
tury i  Bibliotek w  Skrzyszowie wyszli 
naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodzi-
ców, organizując półkolonie w  czasie 
ferii. Zajęcia trwały przez cztery dni, 
a  ich uczestnicy (uczniowie klas I-IV 
szkół podstawowych) mieli zapewnioną 
fachową opiekę, trzy posiłki dziennie 
oraz mnóstwo atrakcji. Dla dzieci przy-
gotowano warsztaty, podczas których 
wykonano m.in. bałwanki-przytulanki 
oraz mydełka o  wybranym zapachu 

i  kolorze. Odbyły się również zajęcia 
z ceramiki, a uczestnicy wykonali obraz-
ki przy użyciu patyczka i plastra gliny. 
Dzięki zajęciom o sztuce współczesnej, 
dowiedzieli się m.in. dlaczego zdjęcie 
ziemniaka może konkurować z Mona 
Lizą Leonarda da Vinci. Oprócz tego na 
dzieci czekały zajęcia plastyczne, te-
atralne oraz wycieczki m.in. do Betlejem 
(tj. wirtualny spacer). Nie zapomniano 
także o zajęciach ruchowych, w trakcie 
których uczestnicy mogli zagrać m.in. 
w ping-ponga.

Z roku na rok półkolonie cieszą się 

Półkolonie w gminie Skrzyszów
coraz większą popularnością, dlatego 
gmina Skrzyszów chętnie dofinanso-
wuje tę formę wypoczynku. Należy 
podkreślić fakt, że tylko nieliczne gminy 
w powiecie tarnowskim (w tym gmina 
Skrzyszów), podjęły się realizacji półko-
lonii w czasie pandemii, a zainteresowa-
nie tego typu zajęciami było ogromne. 
W  naszej gminie, w  zajęciach wzięło 
udział ponad 150 osób (tj. 15 grup), co 
świadczy o  ogromnej potrzebie kon-
taktu z rówieśnikami. Dzieci miały moż-
liwość wyjścia z domu i spędzenia czasu 
inaczej niż przed ekranem komputera.

Źródło: GCKiB
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W  lutym 2021 roku Agnieszka 
Chrupek, mieszkanka Szynwałdu ob-
chodziła swoje 100. urodziny. Z  tej 
okazji Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior i Sołtys Szynwałdu Maria Żywiec 
odwiedzili solenizantkę, złożyli życzenia 
i wręczyli jej prezenty, listy gratulacyjne 
i kwiaty.

Rodzina jubilatki również posta-
nowiła uczcić to wydarzenie, dlatego 
przygotowała wspomnienia widziane 
oczami wnuków i prawnuków, chwile, 
które oni zachowali w pamięci.

Babcia, Prababcia 
oczami wnuków i prawnuków
Babcia Agnieszka z  Japonii, Babcia 

Aga lub Babcia Jaga – tak najmłodsze 
wnuki mówią o  niej. Jest niezwykle 
ciepłą, spokojną i pobożną osobą. Nie-
wiele o sobie mówi, nigdy się nie żali, nie 
narzeka. Od zawsze pamiętamy ją jako 
skromną i pokorną Babcię, chociaż nie 
miała łatwego życia. Kiedy wspominała 
lata wojny, powtarzała jak bardzo się 
bała, gdy m.in. nocowała z mamą w polu 
kukurydzy. Wiemy, że pięknie pisała, 
dobrze się uczyła i ukończyła wszystkie 
klasy szkoły podstawowej. Lubiła szkołę 
i pragnęła dalej się kształcić, jednak życie 
na wsi wiązało się z ciężką pracą w polu.

Babcia nie lubiła się chwalić, nie na-
rzekała na ciężkie czasy, a przecież tyle 
przeszła. Jej podejście do życia jest godne 
podziwu, zwłaszcza, że obecnie tak wielu 
ludzi potrafi narzekać na wszystko.

Zawsze udzielał się nam spokój Babci, 
która niedużo mówiła, ale wystarczyło 
usiąść przy niej, popatrzeć i zyskiwało 
się wyjątkową energię, co było wspa-
niałą lekcją. Babcia lubiła na nas patrzeć 
i uśmiechać się. Wraz z upływem czasu, 
zwłaszcza gdy zbliżały się jej 100. uro-
dziny, musieliśmy jej przypominać kim 
jesteśmy. Uśmiechała się wtedy, głaskała 
nas i mówiła: „jaki ładny z ciebie chłop-
czyk”, „jaka ładna z ciebie dziewczynka”. 
To nam wystarczało! Każdy odchodził 
zadowolony.

Jako dzieci często odwiedzaliśmy 
babcię, chodziliśmy do niej po mleko, 
ser, który sama robiła i chleb, który sama 
piekła (oczywiście, kiedy miała na to siły). 
Po to szło się chętnie i jeszcze chętniej 

jadło. Jedno z nas powiedziało kiedyś: 
„Babcia żyje tak pokornie i tak cicho, że 
nawet choroby nie mogą jej znaleźć”. Coś 
w tym jest, bo Babcia Aga nigdy nie była 
w szpitalu, chyba nawet ma pustą kartę 
w ośrodku zdrowia, nie zażywa leków i na 
nic się nie skarży. Nam aż trudno w to 
uwierzyć! I  ten spokój. Człowiek 
dziś taki zagoniony, wszędzie się 
śpieszy, a gdy idzie się do Babci, 
to czas z nią inaczej płynie, jakoś 
wolniej.

Babcia ma 100 lat, doczekała 
się 4 dzieci, 13 wnuków, 20 pra-
wnuków i  tak mówimy, że jest 
po prostu WYJĄTKOWA. Gdy się 
mówiło Babci, że zbliżają się jej 
100. urodziny, dziwiła się i mówiła, 
że to dużo i że nikt tyle nie żyje. 
Często podczas wcześniejszych 
urodzin wspominała, że jest o rok 
młodsza od papieża św. Jana Pawła 
II. Wszyscy z niecierpliwością wy-
patrywaliśmy tej pięknej rocznicy 
urodzin Babci, chcieliśmy się u niej 
zjawić jak każdego roku, złożyć 
życzenia i odśpiewać słynne 200 
lat. Niestety, Covid-19 pokrzyżo-
wał nasze plany. Aby nie narażać 
Babci, zdecydowaliśmy się tylko 
na skromną delegację z prezentami 
i życzeniami. Jubilatka otrzymała 
także kosz ze 100 różami, co spra-
wiło je ogromną przyjemność. 
Może właśnie w ten sposób miały 

wyglądać urodziny, skromnie i  bez 
rozgłosu – to pasuje do natury Babci. 
Na zakończenie warto przytoczyć cytat 
z Pisma Świętego: „Błogosławieni cisi 
(…) i pokornego serca”, gdzie słowo „cisi” 
znaczy tyle, co pokorna cierpliwość.

Wnuki i Prawnuki Babci Agi

Setna rocznica urodzin 
mieszkanki gminy Skrzyszów

Źródło: archiwum rodzinne
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. 
Piotra Skargi w  Skrzyszowie w  roku 
szkolnym 2020/2021 już po raz kolejny 
bierze udział w ogólnopolskiej akcji pt. 
„Dzieci uczą rodziców”.

Program skierowany jest do grup 
przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III, 
a  jego celem jest wspieranie procesu 
edukacji najmłodszych uczniów oraz 
zachęcenie ich do rozmów z rodzicami 
na tematy będące przedmiotem co-
miesięcznych lekcji, przeprowadzanych 
podczas zajęć szkolnych. W trakcie za-
jęć, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę 
na temat bezpieczeństwa, ekologii, kul-
tury oraz historii. Rozwiązują zagadki 
i  zadania tematyczne oraz oglądają 
prezentacje multimedialne. 

W  pierwszym semestrze odby-
ły się zajęcia pt. „Młody Patriota”, 
podczas których uczniowie pogłębili 
swoją wiedzę na temat symboli na-
rodowych oraz odkrywali znaczenie 
słowa – patriota, które jest tak ważne 

dla każdego Polaka. Drugie zajęcia 
odbyły się pod hasłem: „Magiczny 
czas”. W ramach zbliżających się świąt, 
dzieci poznawały świąteczne tradycje, 
dowiedziały się dlaczego pomaganie 
i  dzielenie się z  potrzebującymi jest 
tak istotne. Kolejna lekcja obejmowała 
zagadnienia dotyczące bezpiecznego 
korzystania z  Internetu oraz zagro-
żenia, które czyhają w  sieci. Dzieci 
dowiedziały się również jak ważne jest 
unikanie kontaktu z  nieznajomymi 
na różnych portalach  internetowych 
oraz w życiu codziennym. „Kosmiczna 
przygoda” to następny temat zrealizo-
wany w ramach niniejszej akcji. Dzieci 
obejrzały prezentację o kosmosie, do-
wiedziały się czym jest Droga Mleczna 
i Układ Słoneczny, a także kim był 
Mikołaj Kopernik oraz Neil Armstrong. 
Podczas wykonywania zadań utrwaliły 
nazwy poznanych planet oraz stwo-
rzyły swój własny statek kosmiczny.

Po każdej lekcji, dzieci otrzymywały 

„Dzieci uczą rodziców”

dyplomy, które były potwierdzeniem 
ich uczestnictwa w zajęciach. 

Zajęcia w  drugim semestrze zo-
staną wkrótce przeprowadzone, na co 
uczniowie z niecierpliwością czekają. 

źródło: SP nr 2 Skrzyszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

W  walentynki odbyły się dwa 
kiermasze pn. „Podaruj serce dla 
Leosia”. Zostały one zorganizowane 
przy kościele pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Łękawicy oraz na dziedzińcu Bazyliki 
Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej.

Łękawiccy #RatownicyLeosia (Anita 
Lipka, Irena Bałut, Sylwia Pluta, Kata-
rzyna Łabędź, Monika Srebro-Piska 
oraz mieszkanka Poręby Radlnej 
Renata Ciurej), tydzień wcześniej 
przystąpiły do promocji wydarzenia. 
W sobotę 13 lutego, przywożono ciasta, 
przetwory i inne produkty, a odzew był 
ogromny. Tylu dobrych serc, z który-
mi miałam okazję robić ten kiermasz 
jeszcze nie spotkałam –  mówi Anita 
Lipka. Mieszkańcy Łękawicy i okolicz-
nych miejscowości pokazali jakie mają 
wielkie i  piękne serca. Nasz ksiądz 
proboszcz również nie pozostał obo-
jętny i włączył się w akcję dla Leosia. 
Pamiętajmy, że warto pomagać, bo 
nie wiadomo co czeka nas w  życiu. 
W dniu wydarzenia, ciasta, ciasteczka, 

chleby – rozeszły się błyskawicznie, 
podobnie jak słodycze i  przetwory. 
Dzięki jednocześnie prowadzonej akcji 
w Tuchowie, udało się szybko uzupeł-
nić deficyt produktów i kontynuować 
pomoc. 

Bardzo serdecznie chciałem po-
dziękować wraz z ks. Jakubem naszym 
Kochanym Parafianom i innym, spoza 
parafii, wspaniałym ludziom, za ser-
ce okazane dla drugiego człowieka 
– mówi ks. Grzegorz Grych, proboszcz 
parafii w Łękawicy. Miłość i serce oka-
zane w  walentynki małemu chłopcu 
sprawiły, że dzień ten stał się wyjąt-
kowy. Zobaczyliśmy świat w  innych, 
pełnych nadziei i optymizmu barwach. 
Miłość okazywana drugiemu człowie-
kowi jest czystą Ewangelią. Bóg zapłać 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w przedsięwzięcie.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia mieszkańcom Łękawicy, księżom, 
strażakom, za pomoc w  zorgani-
zowaniu wydarzenia oraz osobom, 
które dostarczyły przetwory i upiekły 

ciasta. Nie sposób wymienić każdego 
z osobna, więc dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli, bo dzięki nim 
w samej Łękawicy dla Leosia zebrano 
kwotę w wysokości 15 003 zł (14 566 
zł i 100 euro), a w Tuchowie 48 922 zł 
20 dolarów, 25 euro i 15 funtów. Jest to 
wspaniała wiadomość, gdyż systema-
tycznie pozyskiwane środki sprawiają, 
że cel Leosia i  jego bliskich staje się 
coraz bardziej możliwy do osiągnięcia.

Walentynkowe kiermasze 
dla Leona Pichnera
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Heleny Marusarzówny w  Pogórskiej 
Woli, pod opieką Magdaleny Iwan, 
po raz kolejny włączyli się w  akcję 
pomocy potrzebującym z krajów mi-
syjnych. Chętnie pomagają, czyniąc 
chociażby takie proste rzeczy jak zbie-
ranie plastikowych nakrętek. Dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności 
szkolnej, udało się zebrać ich całkiem 
sporo, a dochód ze sprzedaży pomoże 
w budowie studni głębinowych w kra-
jach misyjnych. Będzie to kolejna już 
studnia. Pierwsza powstała w Czadzie, 
dzięki czemu miejscowa ludność ma 
wreszcie dostęp do czystej, zdatnej 

do picia wody. Dla nas jest to stan-
dard, natomiast są jeszcze miejsca na 
świecie, gdzie brakuje wody, stąd takie 
inicjatywy. 

Ponadto, uczniowie wraz z nauczy-
cielami zaangażowali się w  zbiórkę 
środków czystości dla Polaków miesz-
kających na Ukrainie. Są to osoby 
starsze, samotne, schorowane, którymi 
opiekują się siostry zakonne. Cieszy 
fakt, że przekazane dary sprawiły im 
wielką radość, a  w  szczególności po-
czucie, że ktoś o nich pamięta. 

Uczniowie z Pogórskiej Woli 
pomagają potrzebującym  

Pogórska Wola może się poszczy-
cić wieloma młodymi talentami. Tym 
razem słów kilka o obiecującej szachi-
stce 13-letniej Zuzannie Zielińskiej i jej 
młodszej siostrze, 11-letniej Róży.

Dziewczynki swoją przygodę z sza-
chami rozpoczęły na zajęciach dodat-
kowych zorganizowanych w  Szkole 
Podstawowej im. Heleny Marusarzówny 
w Pogórskiej Woli. Pierwsze kroki sza-
chowe podejmowały pod okiem Andrzeja 
Papugi, który zachęcał Zuzię do udziału 
w turniejach szachowych, gdzie już jako 
9 - latka zaczęła odnosić drobne sukcesy. 
Z czasem, zaczęła jej towarzyszyć Róża, 
która nie tylko dopingowała siostrę, 
ale także podejmowała rywalizację 
w rozgrywkach. Dziewczynki nie zrażał 
fakt, iż zawody najczęściej odbywały się 
w sobotnie poranki, kiedy ich rówieśnicy 
jeszcze spali. Przy wsparciu rodziców, naj-
częściej z tatą, wstawały wcześnie rano 
niemalże w każdą sobotę, by dotrzeć na 
czas w wyznaczone miejsce.

W styczniu 2019 roku Zuzia odnio-
sła swój pierwszy duży sukces. Na tur-
nieju feryjnym w Lisiej Górze, nie tylko 
zajęła III miejsce w grupie młodzików, 
ale jednocześnie zdobyła od razu IV ka-
tegorię szachową. Wówczas, dostrzegł 
ją Jerzy Kuca, działacz UKS Lisek Lisia 

Góra i  wraz z  siostrą zwerbował do 
tegoż klubu. Zuzia ćwicząc tam pod 
okiem Jerzego Markiewicza, mistrza 
FIDE zdobywała kolejne sukcesy:
•  II miejsce w kategorii juniorek w XXI 

Otwartych Indywidualnych Mi-
strzostwach Małopolski w szachach 
szybkich P-30 (kwiecień 2019 r.)

•  I  miejsce w  IV Wiosennym Klasyfi-
kacyjnym Turnieju Szachowym (maj 
2019 r.)

•  III kategoria w  Otwartym Turnieju 
Szachowym Dzień Dziecka (czerwiec 
2019 r.)

•  Najlepszy Zawodnik w  kategorii 
Junior Młodszy z  terenu Gminy 
Skrzyszów w  Turnieju Szachowym 
o Puchar Sołectwa Pogórska Wola

•  drużynowe zwycięstwo w Małopol-
skiej Lidze Juniorów (wrzesień 2020 r.)

Sukces szachistki z Pogórskiej Woli
awans do II Ligi Juniorów Ostatnie zwycięstwo było jedno-

cześnie pierwszym w  historii zwycię-
stwem regionu tarnowskiego w  tej 
lidze i dało drużynie Zuzi awans do II 
Ligii Juniorów.

Najnowszym sukcesem dziewczyn-
ki jest II kategoria szachowa w  XXXI 
Międzynarodowym Festiwalu szacho-
wym CRACOVIA 2020 – grudzień 2020.

Trudna sytuacja pandemiczna 
znacznie uszczupliła listę zwycięstw, 
gdyż wiele zawodów nie odbyło się, 
a  na inne Zuzia nie mogła pojechać. 
Jednak dziewczyna cały czas ćwiczy, 
gdyż szachy są jej pasją. Niezwykle 
cieszy fakt, że są jeszcze dzieci, które 
w ramach rozrywki, nie sięgają po gry 
komputerowe, lecz po szachy, a  tak 
właśnie Zuzia i  Róża najczęściej spę-
dzają czas wolny. 

Cieszymy się z  dotychczasowych 
sukcesów naszych szachistek i życzy-
my wielu kolejnych. 

Źródło: SP Pogórska Wola
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Od września 2020 roku trwa ogól-
nopolski projekt MegaMisja, reali-
zowany przy współpracy z  Fundacją 
ORANGE. Jest to multimedialna gra 
fabularna, w  czasie której dzieci roz-
wiązują zagadki związane ze światem 
kreowanym  w  mediach i  Internecie, 
poszukują w różnych źródłach odpo-
wiedzi na pytania, a  za prawidłowe 
odpowiedzi otrzymują punkty. Zdo-
byte punkty wiążą się z  uzyskaniem 
dla szkoły nagród. 

Koordynatorem programu jest 
Małgorzata Wiśnicka. Raz w  tygo-
dniu podczas realizowanych zajęć 
dzieci pomaga-
ją  bl iźniakom 
– Julce i  Kubie 
złapać Psotnika 
– sztuczną inte-
ligencję. Psot-
nik podzielił się 
na kilka części, 
poukrywał się 
w  różnych za-
kątkach Inter-
netu, encyklo-
pedii ,  wysyłał 

e-maile do różnych osób, a  ostatnio 
próbował dostać się do telewizji! Dzieci 
rozwiązują zadania, ucząc się między 
innymi jak wyszukiwać potrzebne 
informacje oraz jakie osobiste infor-
macje można udostępniać. Obecnie 
uczą się jakiego języka należy używać 
w Internecie. 

MegaMisja to program nowocze-
snej edukacji, który pomaga uczniom 
odkryć dobre i bezpieczne strony tech-
nologii. Dzieci uczą się ważnych zasad 
młodego internauty, wykonując wspól-
nie kolejne misje. Wszystko odbywa się 
w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe 

laboratorium. Przechodzenie do kolej-
nych etapów wiąże się z koniecznością 
wykonania przez dzieci zaplanowanych 
dla nich zadań. Współpracując, ucznio-
wie osiągają niesamowite efekty! Mimo 
sytuacji związanej z pandemią, zajęcia  
są kontynuowane w  formie on- line 
i cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem wśród uczniów.

Za swoje zaangażowanie, uczniowie 
już otrzymali kilka nagróg, co napędza 
ich do dalszego działania. Były to m.in: 
słodycze, piórniki z logo Fundacji Oran-
ge, a także tablet, który używany jest 
jako dodatkowy sprzęt w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w  Skrzyszowie 
otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych, 
dzięki staraniom bibliotekarki Elżbiety Onik, która przy wsparciu 
dyrektora szkoły, Roberta Wadyckiego, złożyła wniosek do Wo-
jewody Małopolskiego na ten cel. Aby podkreślić rolę i wzmocnić 
potencjał biblioteki, opracowany został na najbliższe lata projekt 
działań, które mają za zadanie promować i wspierać rozwój czy-
telnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 12 000 zł, 
szkoła wzbogaciła się o 844 pozycje książkowe, na łączną kwotę 
15 000 zł (z czego 3 000 zł pochodziło z budżetu szkoły). Dopo-
sażono bibliotekę w lektury szkolne obowiązkowe i uzupełnia-
jące, zgodnie z przyjętą podstawą programową. Uatrakcyjniono 
księgozbiór poprzez zakup nowości wydawniczych, zakup po-
zycji rozwijających zainteresowania uczniów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, historii i sportu. 

Wierzymy, że przystąpienie do ww. programu i jego realizacja, 
przyczynią się do wzrostu czytelnictwa oraz korzystnie wpłyną 
na rozwój zainteresowań wśród uczniów w wielu dziedzinach. 

„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” w skrzyszowskiej szkole

MEGAMISJA wśród uczniów SP nr 1 
im. Jana Pawła II w Skrzyszowie

Źródło: SP nr 1 Skrzyszów
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„Dziś nikt temu nie zaprzeczy, że 
podstawą wszelkiego postępu i dobro-
bytu jest oświata”.

Wincenty Witos (ur. 21 stycznia 1874 r.  
w Wierzchosławicach, zm. 31 paździer-
nika 1945 r. w Krakowie), wybitny mąż 
stanu, Przywódca Chłopów Polskich, 
trzykrotny premier Rzeczypospolitej 
Polskiej, miał pełną świadomość, że po-
stęp na wsi, rozwój warstwy chłopskiej 
i w ogóle wzrost siły narodu polskiego 
zależy w znacznej mierze od rozwoju 
oświaty. Wyrósł ze środowiska chłop-
skiego. Dobrze znał realia i potrzeby pol-
skiej wsi końca XIX wieku. Nazywał sam 
siebie „żywym świadkiem i okazem nę-
dzy galicyjskiego chłopa”. Swoim prze-
konaniom dał wyraz w czasie pierwszego 
wystąpienia jako poseł w galicyjskim Sej-
mie Krajowym w dniu 19 września 1908 r. 
we Lwowie (po wybraniu po raz pierwszy 
na posła do tego parlamentu w dniu 21 
lutego 1908 r. z okręgu Tarnów).

W  wystąpieniu na 4. posiedzeniu 
zwrócił się z  prośbą do posłów, aby 
przeznaczyli środki finansowe na roz-
wój szkoły dla gospodyń wiejskich 
w Szynwałdzie. Poparł wówczas petycję 
wniesioną przez proboszcza Szynwał-
du księdza Aleksandra Siemieńskiego 

w sprawie udzielenia pomocy rządowej 
na dokończenie prac związanych z przy-
gotowaniem tej placówki do rozpoczęcia 
oświatowej działalności w kolejnym roku.

 Witos przekonywał o  potrzebie 
utworzenia w Szynwałdzie szkoły dla 
dziewcząt wiejskich i w ogóle o koniecz-
ności budowania nowych szkół w kraju. 
Był świadomy, że należy rozwijać szkol-
nictwo zawodowe przeznaczone także 
dla kobiet. Mówił z troską: 

„Dziś wszyscy zdają sobie sprawę 
z  tego, że nasze kobiety w  kraju na 
wskroś rolniczym, jakim nasz jest, nie do-
rosły do zadania, jakie na nie spada, jako 
na przyszłe i  teraźniejsze gospodynie, 
o których się mówi, że trzy węgły domu 
trzymają. A ze smutkiem 
tu przyznać trzeba, że 
w  niejednym wypadku 
jednego węgła utrzymać 
nie potrafią, ponieważ 
trudno jest otrzymać wy-
kształcenie w tym wzglę-
dzie skutkiem małej ilo-
ści szkół tego rodzaju 
i wielkiej odległości tych-
że. Dlatego koniecznym 
jest utworzenie nowych 
szkół w  różnych czę-
ściach kraju”.

Pierwsze wystąpienie Wincentego 
Witosa w czasie prac Sejmu Krajowego 
we Lwowie z września 1908 r. to jeszcze 
jedno źródło wiedzy o dziejach wsi, ruchu 
ludowego, historii Polski, historii oświaty. 
Przybliża osobowość Witosa, jego świat 
wartości, przekonania wielkiego chłopa, 
polityka, humanisty, Polaka. Pozwala po-
znać myśl Przywódcy Chłopów Polskich 
na temat potrzeby rozwoju oświaty. Sta-
nowi jednocześnie cenne źródło wiedzy 
o dziejach szkolnictwa w Szynwałdzie. 

dr hab. Grzegorz Majkowski, 
prof. WSSE w Gdańsku

Źródło: W.Witos, Przemówienia, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2007.

Wincenty Witos i pomoc szkole 
w Szynwałdzie. Z historii oświaty
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Czy wiesz czym są Misiówki  i skąd 
wywodzi się ta nazwa? Misiówki 
(pola) wcale nie wywodzą się od 
nazwiska Miś, które występowało 
w Szynwałdzie, lecz od przezwiska, 
którym określano mieszkańców 
o  nazwisku Kępowicz. Misiówkami 
nazwano pas ziemi na Kamiennej 
Górze, gdzie mieszkali.  

Zastanawialiście  się kiedyś skąd 
wzięła się w  Szynwałdzie „Japonia”? 
Dlaczego w Pogórskiej Woli na jedną 
z łąk mówimy „Karczmarzówki”, a na 
pole w Ładnej „Pitokówka”? Czy każdy, 
kto idzie w  Łękawicy „Na Byka” jest 
zły? – na te i inne pytania uzyskasz od-
powiedzi, odkrywając na nowo gminę 

Skrzyszów dzięki wydawnictwu „Gmi-
na Skrzyszów i jej krajobraz w świetle 
nazw terenowych” Magdaleny Madei. 
W niniejszej książce, ukazane są histo-
rie, które ukryte zostały w  nazwach 
własnych, używanych przez każdego 
mieszkańca gminy.

Książka  „Gmina Skrzyszów i  jej 
krajobraz w  świetle nazw tereno-
wych” Magdaleny Madei do kupienia 
jest w  bibliotekach na terenie gminy 
Skrzyszów (tj. Łękawica, Pogórska 
Wola, Skrzyszów i  Szynwałd), w  go-
dzinach otwarcia danej placówki. Cena: 
20 zł za sztukę.Wydawca: Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek, Skrzyszów 
2014. Stron: 223.

Odkryj na nowo gminę Skrzyszów 
z książką Magdaleny Madei

Źródło: Pocztówka ze zbiorów Bartłomieja Mąciora
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Wypożyczalnia sprzętu rehabi-
litacyjnego, prowadzona od 2012 
roku przez Klub Kobiet Kreatywnych 
GRACJA, wznawia swoją działalność 
po przerwie spowodowanej pande-
mią COVID-19.  Wypożyczalnia zlo-
kalizowana jest w  Ośrodku Zdrowia 
w Łękawicy i oferuje różnego rodzaju 
sprzęt rehabilitacyjny, który można 
bezpłatnie wypożyczyć na okres 1 
miesiąca, z  możliwością przedłużenia 
(w uzasadnionych przypadkach) o ko-

lejny miesiąc. Wypożyczalnia czynna 
jest w każdy wtorek w godzinach 16-17. 

W  sytuacjach nagłych, po wcze-
śniejszym telefonicznym uzgodnieniu, 
sprzęt można wypożyczyć także w in-
nym terminie. 

W wypożyczalni dostępne są m.in. 
różnego rodzaju wózki inwalidzkie, 
chodziki, balkoniki, kule pachowe 
i  łokciowe, podpórki, trójnogi, sto-
liki przyłóżkowe, sprzęt do wanny 
i  pod prysznic, stojaki na kroplówki, 

krzesła toaletowe. W ostatnim czasie 
wypożyczalnia wzbogaciła się także 
o  profesjonalne łóżko rehabilitacyjne 
z funkcją elektrycznego podnoszenia. 
Darczyńcą łóżka są siostry zakonne 
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP w Szynwałdzie. Serdecznie dzię-
kujemy za ten gest i zachęcamy inne 
osoby, które posiadają sprzęt, którego 
już nie używają, aby przekazać go na 
do wypożyczalni, gdyż może posłużyć 
innym potrzebującym. 

Tel. kontaktowy: 881 446 527
Ośrodek Zdrowia w Łękawicy:
14 674 40 11
e-mail: kkk_skrzyszow@vp.pl
facebook: www.facebook.com/

KlubKobietKreatywnychGracja

Zakończył się projekt pn. „Domowe 
SPA prosto z ogrodu”, którego wnio-
skodawcą i  realizatorem była grupa 
nieformalna EKO-Dziewczyny pod 
patronatem Klubu Kobiet Kreatywnych 
GRACJA. Projekt skierowany był do 
mieszkańców gminy Skrzyszów i pole-
gał na przeprowadzeniu 4 warsztatów 
edukacyjnych z zakresu wytwarzania 
naturalnych kosmetyków. Do tego 
celu  wykorzystano zioła i kwiaty, które 
latem i  jesienią można łatwo pozyskać 
z przydomowych ogródków, łąk, pól i la-
sów.  Efektem tej nietypowej i ciekawej 
„taśmy produkcyjnej” było wytworzenie 
przez każdą uczestniczkę: kremu, toniku, 
maści, pomadki, dezodorantu, peelingu, 
pasty do zębów, płynu do płukania ust 
czy mydła tradycyjnego i glicerynowego 
– wszystko domowym sposobem. 

Dodatkowo powstał folder z  re-
ceptami oraz podpowiedziami jak 
tanio i w prosty sposób, w domowych 
warunkach, wykonać kosmetyki z na-
turalnych komponentów. 

Projekt był dofinansowany z pro-
gramu FIO Małopolska Lokalnie, 
w kwocie 5 000 zł.

Domowe SPA prosto z ogrodu

Bezpłatna wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego

Źródło: KKK Gracja
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Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów wraz z Gminnym Centrum 
Kultury i  Bibliotek zaprosiło wszyst-
kich mieszkańców, a w szczególności 
uczniów szkół podstawowych, na 
spotkanie z youtuberem. Gośćmi byli 
Huyen Pham oraz Marcin Nguyen, 
twórcy kanału Emce kwadrat, którzy 
od 2014 roku starają się przybliżać 
zagadnienia naukowe. Udało im się 
nagrać filmy m.in. o  tym, dlaczego 
lubimy się bać, czy można rozpoznać 
chorobę po zapachu i dlaczego warto 
jeść owady. W  2017 roku współpra-
cowali z  Netflixem, czego efektem 
jest krótkometrażowy film „69,90”. 
Od 2016 roku Emce kwadrat jest lau-
reatem Grand Video Awards, gdzie 
nagradza się najlepszych youtuberów 
w Polsce.

Huyen Pham i  Marcin Nguyen 
w  trakcie rozmowy podzielili się do-
świadczeniem w  tworzeniu filmów 
i kanału na YouTubie’ie. Pytania zostały 
przygotowane m.in. przez mieszkań-
ców gminy Skrzyszów i zebrane w trak-
cie zajęć organizowanych przez GCKiB.

Organizacja wydarzenia możliwa 

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w Skrzyszowie 7 marca br. zaprosi-
ło sześć kobiet z gminy Skrzyszów do 

była dzięki pozyskanej dotacji unijnej 
na realizację projektu pn. „Organiza-
cja imprez kulturalno-rozrywkowych 
w gminie Skrzyszów”. Ma on na celu 
promocję gminy Skrzyszów oraz całe-
go obszaru LSR, poprzez organizację 
sześciu imprez/wydarzeń kultural-
no-rozrywkowych (do dnia złożenia 
wniosku o płatność końcową). Projekt 

udziału w metamorfozie. Mieszkanki 
zostały oddane w profesjonalne ręce 
fryzjerki i  makijażystki. Po krótkim 

Spotkanie z youtuberem – Emce kwadrat

METAMORFOZA na Dzień Kobiet – relacja

współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach działa-
nia Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w  ramach inicjatywy LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020.

Film ze spotkania dostępny na 
stronach: www.gckib-skrzyszow.pl 
oraz www.skrzyszow.pl 

wywiadzie, w  ruch poszły m.in. su-
szarki, prostownice i  szczotki, dzięki 
którym zostało podkreślone piękno 

każdej z  kobiet. Przybyłe 
panie zostały zmienione nie 
do poznania. Dzięki niniej-
szym zabiegom mieszkanki 
gminy Skrzyszów mogły 
poczuć się wyjątkowo i po-
zytywnie zaskoczyć bliskie 
osoby zmianą swojego wy-
glądu. 

Za metamorfozy od-
powiedzialne były: Urban 
Beauty Expert z Pogórskiej 
Woli oraz Aneta Gawron, 
Stylizacja fryzur.

Zdjęc ia  mieszkanek 
gminy Skrzyszów, które 
poddane zostały metamor-
fozie, zaprezentowane zo-
staną w  kwietniu podczas 
specjalnej wystawy. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Źródło: GCKiB
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Lubisz się śmiać? Opowiadanie 
dowcipów i  anegdot nie stanowi dla 
ciebie problemu? Potrafisz o wydarze-
niach dnia codziennego mówić w taki 
sposób, że „boki zrywać”? Jeśli tak, 
zapraszamy do udziału w Przeglądzie 
Kabaretów BEKA, który odbędzie się 
w Szynwałdzie. 

Pomysłodawcą wydarzenia jest 
Marek Stańczyk, znany z  zespołu Na 
Przełaj. Przegląd kabaretów ma na celu 
prezentacje i promowanie amatorskich 
grup kabaretowych oraz stand-uperów 
z gmin członkowskich LGD Zielony Pier-
ścień Tarnowa, m.in. gminy Skrzyszów. 
Grupy oraz osoby, które wezmą udział 
w przeglądzie, zostaną ocenione przez 
profesjonalne jury. Jednym z członków 
składu sędziowskiego będzie Marcin 
Daniec, artysta kabaretowy znany szer-
szej publiczności z występów m.in. jako 
Marcinek (dziecko z pluszowym misiem) 
oraz Góral. 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w  Skrzyszowie zaprosiło wszystkich 
mieszkańców na wystawę „Między 
pejzażem a martwą naturą” autorstwa 
Adama Jańca. Wernisaż wystawy on-line 
odbył się 3 marca, a wystawa czynna 

Wydarzenie  p lanowane jest 
z  udziałem publiczności, przy zacho-
waniu aktualnych (tj. na dzień organi-
zacji wydarzenia) zaleceń związanych 
z koronawirusem. Zasady dystrybucji 
wejściówek zostaną przedstawione 
bliżej terminu realizacji.

Przegląd Kabaretów BEKA odbę-
dzie 13 czerwca 2021 roku. Szczegó-
łowe informacje, odnośnie m.in. regu-
laminu oraz zgłoszeń, będzie można 
uzyskać w  bibliotece w  Szynwałdzie 
oraz pod nr. tel. 14 674-23-46.

Organizatorem Przeglądu Kabareto-
wego BEKA jest Stowarzyszenie Przyja-
ciół Gminy Skrzyszów oraz Gminne Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

jest do 31 marca 2021 roku. W bibliotece 
w Szynwałdzie można zobaczyć obrazy 
przedstawiające krajobrazy i  pejzaże 
wiejskie oraz obrazy o tematyce wło-
skiej (m.in. architektura). Wstęp na wy-
stawę jest bezpłatny.Adam Janiec – ur. 

Wydarzenie jest ogólnodostępne 
i  bezpłatne dla wszystkich chętnych 
mieszkańców obszaru działania LGD. 

Organizacja wydarzenia możliwa 
jest dzięki pozyskanej dotacji unijnej na 
realizację projektu pn. „Organizacja im-
prez kulturalno-rozrywkowych w gminie 
Skrzyszów”. Ma on na celu promocję 
gminy Skrzyszów oraz całego obszaru 
LSR, poprzez organizację sześciu imprez/
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (do 
dnia złożenia wniosku o płatność koń-
cową). Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

w  1961 r. w  Paczkowie koło Kłodzka. 
Mieszkaniec tarnowskiej wsi Łętowice. 
(gm. Wierzchosławice). Laureat wielu 
nagród i wyróżnień. W 2002 r. został 
odznaczony przez ministra kultury od-
znaką Zasłużonego Działacza Kultury, 
a w 2007 r. Wystawa w Szynwałdzie jest 
jego 51 (50 będzie miała miejsce w Mu-
zeum Okręgowym w  Tarnowie). Jego 
prace znajdują się w posiadaniu wielu 
kolekcjonerów w  Polsce i  za granicą. 
Tworzy techniką olejną.

Przegląd kabaretów BEKA - zapowiedź 

„Między pejzażem 
a martwą naturą” - wystawa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Źródło: GCKiB
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W  bibliotece w  Szynwałdzie roz-
poczęła próby grupa taneczna, która 
będzie wchodzić w  skład zespołu 
pieśni i  tańca, powstającego przy 
Gminnym Centrum 
Ku l t u r y i   B i b l i o-
tek w  Skrzyszowie. 
W zajęciach z rytmiki 
biorą udział młodzi 
mieszkańcy gminy 
Skrzyszów, w  wieku 
8-12 lat. Celem zajęć 
jest nauka polskich 
tańców narodowych 
oraz ludowych, jak 
i przybliżenie kultury 
ludowej ziemi tar-
nowskiej.

Próby w bibliote-
ce prowadzi również 
Kapela Szynwałdzia-
nie, istniejąca od 2019 
roku. Kapela wspie-
rana jest przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Szynwałdzie, które 
m.in. w  2020 roku 
zakupiło sprzęt na-
głośnieniowy oraz 
akcesoria (tj. mikser, 

9 mikrofonów z  oka-
blowaniem w  tym 3 ze 
statywami oraz 10 pod-
stawek pod nuty).

Zespół pieśni i tańca

Drodzy czytelnicy! W marcu 2021 roku przed Biblioteką Publiczną w Skrzyszowie 
stanęła wrzutnia książek. Urządzenie służy do samodzielnego 
zwrotu książek wypożyczonych w dowolnej bibliotece publicznej 
na terenie gminy Skrzyszów. Wrzutnia pozwala na zwrot książek 
w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości bezpośredniego przyjścia 
w godzinach pracy biblioteki albo gdy nie chcemy narażać się na 
kontakt z innymi  w związku z pandemią Covid-19. Dodatkowym 
udogodnieniem jest fakt, że zwrotu  można dokonać o dowol-
nej porze dnia i  nocy, przez siedem dni w  tygodniu, również 

w  dni świąteczne. 
Zwrócone książ-
ki zostaną zdjęte 
z  konta czytelnika 
w następnym dniu 
roboczym. 

Mamy nadzieję, 
że udostępnienie 
wrzutni będzie słu-
żyć wygodzie czy-
telników, a  wielu 
osobom pomoże 
rozwiązać problemy 
ze zwrotem książek. 

Źródło: GCKiB
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Drużyna Orlików U-11 (roczniki 2010-2012), odnosi liczne 
sukcesy w  turniejach organizowanych w  ich grupie wiekowej. 
Pod wodzą trenera Mateusza Brzuchacza, zawodnicy uczestni-
czą w rozgrywkach niemal co weekend i zdobywają miejsca na 
podium. 

Jednym z większych turniejów był 32 Turniej API Zakopane, 
gdzie drużyna zajęła 8 miejsce, a  podczas turnieju orgaznizo-
wanego przez DEICHMANN (rozgrywki trwały aż 2 miesiące), 
zawodnicy odniosli zwycięstwo i zdobyli tytuł Mistrzów Turnieju. 
Oprócz nagród zespołowych, nasi młodzi piłkarze przywożą 
wyróżnienia indywidualne, których dotychczas najwięcej zdobył 
Karol Zięba, jako najlepszy bramkarz. 

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

W marcu br., w ramach Centralnej Ligii Juniorek 
U-15, rozpoczyna swoje zmagania drużyna dziew-
cząt, działająca przy Gminnym Centrum Kultury 
i  Bibliotek w  Skrzyszowie. Opiekę trenerską nad 
drużyną sprawuje Mateusz Zbrożek, który bardzo 
duży nacisk kładł na sezon przygotowań, podczas 
którego oprócz regularnych treningów zostały 
rozegrane spotkania kontrolne m.in. z  drużyną 
Resovii Rzeszów, Starówki Nowy Sącz, Czarnych 
Sosnowiec czy Tarnovii Tarnów. 

Mimo, że to tylko sparingi, nasze piłkarki zo-
stawiały serca na boisku i  zwyciężały w  prawie 
każdym spotkaniu. Mocno trzymamy kciuki za 
spotkania w  ramach CLJ U-15 i  życzymy wielu 
wygranych meczy.

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w  Skrzyszowie zakwalifikowało 
się do projektu „Lokalny Animator 
Sportu” dla animatorów na boiskach 
Orlik w  Skrzyszowie, Szynwałdzie 
i Pogórskiej Woli.

Celem projektu jest wspieranie 
rozwoju dzieci i  młodzieży, poprzez 
zapewnienie im aktywności ruchowej, 
zwiększenie ich sprawności fizycznej 
i poprawę ogólnego stan zdrowia. Pro-
jekt zakłada stworzenie jak największej 
grupie dzieci i  młodzieży możliwości 
uczestnictwa w  systematycznych, 
atrakcyjnie zorganizowanych zajęciach 
sportowych.

Liczne sukcesy "Orlików" 
ze Skrzyszowa

Debiut w Centralnej Lidze Juniorek U-15

Projekt „Lokalny Animator Sportu”
 Dofinansowanie pracy anima-

torów środkami finansowymi prze-
kazywanymi przez Ministerstwo 
Sportu jest realizowane od 1.03 do 
30.11.2021 roku. Operatorem Projek-
tu jest Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy.

Z  uwagi na pandemię COVID -19, 
w  celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim osobom korzystającym 
z zajęć, animatorzy przestrzegać będą 

metodyki i  organizacji zajęć, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do korzystania z oferty zajęć sportowo-
-rekreacyjnych. Więcej informacji udzie-
lą animatorzy wiodący: Mateusz Zbro-
żek, tel. 660 538 697 (Orlik Skrzyszów), 
Zbigniew Labok, tel. 609 972 681 (Orlik 
Szynwałd), Wojciech Olszówka, tel. 506 
353 406 (Orlik Pogórska Wola).
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