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W niedzielę 4 października w biblio-
tece w Szynwałdzie odbył się koncert 
poezji Karola Wojtyły „Karolowe pie-
śni na 100-lecie urodzin Jana Pawła 
II” w  wykonaniu Wojtka Klicha wraz 
z  zespołem i  gość-
mi – zespołem Drum 
Syndrome. W  wyda-
rzeniu można było 
wziąć udział wyłącznie 
on-line za pośrednic-
twem Tarnowskiej.tv, 
w  związku z  rosnąca 
ilością zakażeń CO-
VID-19.

Koncert dostarczył 
mnóstwo atrakcji wo-
kalnych, a jego wyjąt-
kowy klimat skłaniał 
do zadumy, przemy-
śleń nad własnym 
życiem, przywoływał 
wspomnienia. Każdy 
mógł znaleźć w poezji 
Jana Pawła II cząstkę 
siebie, uczcić pamięć 
tego Wielkiego Po-
laka, który cały czas 
gości w sercach milio-
nów ludzi. Dziękuje-
my Wojtkowi Klichowi 

i  jego przyjaciołom, zespołowi Drum 
Syndrome za ten wyczekiwany koncert 
i niezapomnianie chwile.

Tych, którym jeszcze nie udało się 
obejrzeć relacji z  koncertu na żywo, 

zapraszamy do jej obejrzenia pod 
linkiem: https://www.tarnowska.tv/
wiadomosci/6707,na-zywo-karolowe-
-piesni-na-100-lecie-urodzin-jana-
pawla-ii-koncert-w-skrzyszowie

„Karolowe pieśni” on-line

W  Rankingu Finansowym Samo-
rządu Terytorialnego prezentowane 
są gminy i miasta w Polsce, które po-
trafią najlepiej zarządzać pieniędzmi. 
Ten specjalny ranking, który stworzył 
Uniwersytet Ekonomiczny w  Krako-
wie rozkłada na czynniki pierwsze 
finanse każdego polskiego samorzą-
du, skupiając się m.in. na wydatkach 
inwestycyjnych czy środkach unijnych 
pozyskanych na realizację określonych 
zadań. Kryteria oceniania są bardzo 
obiektywne i  dzięki nim wyłaniani są 
liderzy na samorządowej mapie kraju.

Miło nam poinformować, że gmina 
Skrzyszów w tym rankingu zajęła 715 
miejsce tj. 2 w powiecie!

Pod uwagę brane były następujące 
wskaźniki:
• udział wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem,
• obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń,

• udział środków europejskich w  wy-
datkach ogółem – bez poręczeń,

• udział dochodów własnych w docho-
dach ogółem,

Gmina Skrzyszów 

wśród najlepszych gmin wiejskich
• relacja nadwyżki operacyjnej do do-

chodów ogółem,
• relacja zobowiązań do dochodów 

ogółem,
• udział podatku dochodowego od 

osób fizycznych w  dochodach bie-
żących

Na 369 pozycji uplasował się Tar-
nów, a Wierzchosławice na 829. W po-
przednich latach gmina Skrzyszów 
plasowała się następująco: W 2018 była 
na pozycji 1094, a w 2016 roku na 921.

Źródło: GCKiB
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Od 1 września br. wdrożony został 
elektroniczny system rejestracji dzieci 
w przedszkolach w naszej gminie, tzw. 
e-dziennik. Każdy rodzic otrzymał jed-
ną darmową kartę na każde dziecko, na 
której widnieje nazwa przedszkola, do 
którego uczęszcza dziecko oraz imię 
i  nazwisko dziecka. Ponadto rodzic 

może dokupić sobie dodatkową kartę 
w cenie 12, 30 zł/szt. Następnie pobiera 
darmową aplikacje na telefon, przy po-
mocy której może kontrolować swoje 
płatności, ma wgląd na tablicę ogło-
szeń, obecności dziecka, jadłospis itp. 
Informacje przesyłane przez palcówkę, 
za pośrednictwem aplikacji mogą być 

udostępniane publicznie, jak 
i skierowane tylko i wyłącznie 
do danego rodzica (np. te do-
tyczące płatności, obecności). 
Jest to nowa forma komunikacji 
nauczycieli z rodzicami, pozy-
skania przez rodziców wszel-
kich istotnych informacji, które 
do tej pory zamieszczanie były 
głównie na tablicach ogłoszeń 
lub przekazywane ustnie, co 
zostało ograniczone ze wzglę-
du na panującą epidemię.

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie otrzymali 
nagrody, ponieważ ze wszystkich klas VIII 
z  terenu gminy Skrzyszów najlepiej napisali 
egzamin ósmoklasisty. Egzamin składał się 
z trzech części: języka polskiego, matematyki 
oraz języka angielskiego. Uczniowie osiągnęli 
bardzo wysoki wynik, średnia klasy z języka 
polskiego to 68% (7 stanin), z  matematyki 
62% (8 stanin), z języka angielskiego 72% (8 
stanin). Zaznaczyć należy, że wyniki te były 
zdecydowanie wyższe od średniej gminy, 
powiatu, województwa i kraju.

Dotychczas nagrodą za wysokie osiągnię-
cia w nauce, była dwudniowa wycieczka edu-
kacyjna do Warszawy. Obecnie, ze względu 
na COVID-19, wyjazd nie odbył się, dlatego 
uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, które 
wręczył Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, 
w  towarzystwie Dyrektora Szkoły Roberta 
Wadyckiego oraz wychowawczyni klasy i jed-
nocześnie nauczycielki języka angielskiego 
Urszuli Hajduk Budzik.

Serdecznie gratulujemy uczniom, ich 
rodzicom i nauczycielom wielkiego sukcesu. 
Mamy nadzieję, że wyróżnienie to będzie 
dodatkową motywacją do dalszej nauki już 
w  nowych placówkach, a  w  przyszłości do 
podjęcia wymarzonej pracy.

Źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie

Jak działa karta?
Przy wejściu do przedszkola 

umieszczony został czytnik kart. 
W  momencie, gdy przyprowadzamy 
dziecko, wkładamy kartę do czytnika, 
„rejestrując” tym samym obecność 
dziecka. Wyświetla się wówczas imię 
i  nazwisko dziecka. Informacja ta 
zapisana zostaje w  systemie, tzw. e-
dzienniku. Dzięki temu zarówno na-
uczyciel jak i intendentka mają wiedzę 
na temat tego, ile dzieci jest w danym 
dniu w  przedszkolu i  dla ilu osób np. 
przygotować posiłki. Odbierając dziec-
ko z  przedszkola, również wkładamy 
kartę do czytnika, aby „zaznaczyć” 
wyjście dziecka. Jest to o tyle istotne, 
gdyż powyżej 5 godzin dziennego 
pobytu dziecka w przedszkolu, każda 
następna godzina jest płatna złotówkę. 
Jest to opłata wprowadzona ustawowo. 

System rejestracji dzieci - iPrzedszkole

Nagrody za wysokie wyniki w nauce

Źródło: GCKiB

Źródło: SP nr 1 Skrzyszów
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Przedszkola w  gminie Skrzyszów, 
otwarte zostały z dniem 6 maja 2020 roku, 
jednak wówczas w pierwszej kolejności 
skorzystać z nich mogły dzieci, których 
rodzice nie byli w stanie pogodzić pracy 
zawodowej z opieką nad nimi oraz dzieci 
pracowników systemu ochrony zdrowia, 
służb mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy 
realizowali zadania związane z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.

Z dniem 25 sierpnia, decyzją Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia w każdej grupie może przebywać 
maksymalnie 25 dzieci. Stąd wszystkie 
dzieci, które zostały zapisane do przed-
szkoli w naszej gminie, zostały przyjęte.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz 
z  władzami samorządowymi w  gminie 
Skrzyszów, na podstawie wytycznych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego i Mini-
sterstwa Zdrowia, opracowali procedury, 
które obowiązują od dnia 1 września 
2020 roku. Mają one na celu określe-
nie zasad organizacji pracy w szkołach 
i przedszkolach, przy zapewnieniu jak naj-
większego bezpieczeństwa. Dyrektorzy 
tych placówek czują się odpowiedzialni 
za dzieci i  ich rodziny oraz nauczycieli 
i pracowników, chcąc uchronić ich przed 
ewentualnym zakażeniem, wdrażają 
specjalne procedury bezpieczeństwa. 
Procedury te mogą delikatnie odbiegać 
od siebie w poszczególnych placówkach, 
ze względu na specyfikę i warunki panu-
jące w danym miejscu, jednak większość 
z przyjętych zasad obowiązuje w każdej 
placówce. Należą do nich m.in.:

1. Do szkoły i przedszkola mogą przy-
chodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów 
chorobowych, osoby które nie są objęte 
kwarantanną czy też zamieszkujące z oso-
bami w kwarantannie lub izolacji, a także 
osoby, które nie miały kontaktu z osobami 
zakażonymi COVID-19,

2. Przez termin „objawy chorobowe” 
rozumiemy: podwyższoną temperaturę 
ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, 
duszności i  problemy z  oddychaniem, 
uczucie wyczerpania, brak węchu i wyczu-
cia smaku, brak apetytu.

3. Podczas zajęć lekcyjnych zrezygno-
wano np. z pracy w grupach (aby zachować 

dystans) i wykorzystania różnych pomocy 
dydaktycznych, których nie można sku-
tecznie dezynfekować.

4. W czasie lekcji dzieci nie mają obo-
wiązku zakrywania nosa i ust, ale nie jest 
to również zakazane. Uczniowie przeby-
wający w przestrzeni wspólnej (korytarz, 
szatnia, klatki schodowe) zobowiązani są 
do noszenia maseczek/przyłbic.

5. Nauczyciele oraz pozostali pracow-
nicy szkoły są zobowiązani do noszenia 
maseczek/przyłbic w przestrzeni wspólnej 
oraz zaleca się również prowadzenie lekcji 
z takim zabezpieczeniem.

6. Materiały potrzebne do zakrywania 
nosa i ust (maseczki/przyłbice) zakupione 
zostały z  funduszy szkolnych, pozy-
skane z Ministerstwa Zdrowia, z gminy 
Skrzyszów dla wszystkich szkół w gminie. 
Wszyscy pracownicy szkół zostali jedno-
razowo wyposażeni w przyłbice i masecz-
ki. Maseczki zostały także przekazane 
uczniom.

7. W  każdej sali lekcyjnej znajduje 
płyn do dezynfekcji rąk lub/i mydło oraz 
papierowe ręczniki.

8. Przy wejściu do szkoły/przedszkola 
i niektórych pomieszczeń np.: hala spor-
towa, sekretariat, biblioteka, stołówka 
– dostępne są dozowniki z płynem de-
zynfekującym.

9. Obiady uczniowie spożywają w swo-
ich grupach, tak aby uniknąć mieszania się 
poszczególnych klas. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni i oso-
by z zewnątrz mają znacznie ograniczony 
wstęp do szkoły/przedszkola.

11. Rodzice małych dzieci  mogą wejść 
na szatnię pomóc dzieciom w sprawnym 
przebraniu się, następnie pracownik 
przedszkola zaprowadza dziecko do sali, 
gdzie myje ręce i pozostaje w swojej gru-
pie. Rodzice starszych dzieci doprowadzają 
je do drzwi, skąd odbiera je pracownik, 
same się przebierają, myją ręce w swoich 
salach.

12. Uczniowie klas I – III po zakończo-
nych lekcjach zostaną przyprowadzeni 
przez nauczyciela do przedsionka przy 
wejściu głównym, gdzie czekają rodzice. 

13. Rodzic/opiekun powinien regular-
nie przypominać dziecku o podstawowych 
zasadach higieny, takich jak: niepodawanie 
ręki na powitanie, unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasła-
nianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

14. Dziecko nie powinno zabierać do 
przedszkola i z przedszkola niepotrzeb-
nych przedmiotów czy zabawek (wyjątek: 
małe dzieci w tzw. okresie adaptacyjnym 
mogą wziąć ze sobą swojego „przytulaka”/
zabawkę do spania, który/a zostaje już 
w przedszkolu, w miejscu specjalnie wy-
znaczonym dla każdego dziecka).

15. Rodzic/opiekun przyprowadzając 
dziecko do przedszkola jednocześnie 
wyraża zgodę na pomiar temperatury jeśli 
zaistnieje taka konieczność.

16. Rodzice/opiekunowie przy wejściu 
do przedszkola dezynfekują ręce/zakłada-
ją rękawiczki, a także zakładają maseczki 
zakrywające usta i nos.

17. Dzieci przyprowadzane rano do 
przedszkola trafiają od razu do swojej 
grupy/sali, tak aby uniknąć kontaktu 
z pozostałymi grupami.

18. Każde dziecko posiada tzw. „wy-
prawkę” – własną szufladę/szafkę, gdzie 
znajdują się przybory (kredki, klej, nożycz-
ki, książki), tak aby uniknąć pożyczania od 
innych.

19. Posiłki będą wydawane z zacho-
waniem zasad higieny i bezpieczeństwa.

20. Dodatkowe zajęcia np. z logopedą 
odbywać się będą indywidualnie, ewentu-
alnie w małych grupach (2-3 osoby) na du-
żej sali, z zachowaniem dystansu min. 2 m.

21. Przedszkola wyposażone zostały 
w mopy parowe do dezynfekcji powierzch-
ni oraz myjki parowe, dzięki którym 
w temp. 100 stopni Celsjusza po zakończo-
nych zajęciach codziennie dezynfekowane 
będą zabawki i sale.

22. Dla bezpieczeństwa usunięte 
zostały również zabawki pluszowe, drew-
niane oraz wszystkie przedmioty, które nie 
mogły zostać poddane dezynfekcji. Tam, 
gdzie było to możliwe, dywany zastąpione 
zostały materacami.

23. Dzieci przebywające na placu za-
baw bawią się w wyznaczonej dla danej 
grupy strefie, tak aby uniknąć mieszania 
się poszczególnych oddziałów. Dodatko-
wo urządzenia na placu zabaw są dezyn-
fekowane po każdej grupie.

24. Na zakończenie dnia, dezynfeko-
wane są zabawki, sale oraz te części placów 
zabaw, z których korzystają dzieci.

25. NIE WYSYŁAMY DZIECKA Z OB-
JAWAMI CHOROBOWYMI DO SZKOŁY/
PRZEDSZKOLA, ponieważ jesteśmy odpo-
wiedzialni za siebie oraz za innych.

Procedury 
organizacji pracy / nauki w szkołach 
i przedszkolach w czasie pandemii
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Opracowywana jest 
dokumentacja projekto-
wo-kosztorysowa rozbu-
dowy i przebudowy Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Pio-
tra Skargi w  Skrzyszowie 
na żłobek. Projekt zawie-
rać będzie m. in.:
• sale dla 2 oddzia-
łów dla łącznie 30 dzieci 
w  wieku od roku do 2,5 
roku życia,
• wózkownię,
• przewijalnię,
• pomieszczenie do 
karmienia dzieci,

• kuchnię z zapleczem,

Projekt żłobka w Skrzyszowie
• magazynki,
• szatnie dla personelu,
• klimatyzację
• oddzielne wejście z zewnątrz.

Ważnym elementem projektu jest 
dostosowanie budynku do potrzeb 
osób z  niepełnosprawnościami po-
przez zastosowanie windy. Projekt zo-
stanie wykonany przez firmę INWEST-
PROJEKT, a koszt wykonania projektu 
to 58 000 zł. Termin wykonania umowy 
został określony do dnia 18 grudnia 
2020 r. W oparciu o opracowaną do-
kumentację projektową gmina będzie 
się starała pozyskać dofinansowanie 
z rządowego programu Maluch+.

Opacowywana jest dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa na budowę 
hali sportowej w  Szynwałdzie przy 
szkole podstawowej połączonej prze-
wiązką z istniejącym budynkiem szkoły. 
Projektowany obiekt posiadać będzie 
salę gimnastyczną z trybunami na ok. 
400 stałych miejsc siedzących oraz 
areną z boiskami do piłki ręcznej, piłki 
siatkowej, koszykówki. Dodatkowo 
do dyspozycji użytkowników zostaną 
zaprojektowane m.in. po 2 szatnie dla 
chłopców i dziewcząt z wydzieloną czę-

W  dniu 24.08.2020  r. podpisana 
została umowa na budowę boiska 
wielofunkcyjnego z  nawierzchni po-
liuretanowej w  miejscowości Ładna. 
Boisko będzie miało wymiary   32 m x 
19 m, a w jego skład wchodzić będzie 
1 boisko do gry w koszykówkę, 1 bo-
isko do gry w siatkówkę oraz 1 boisko 
do gry w badmintona. Boisko będzie 
ogrodzone i  oświetlone. Dodatko-
wo zostanie przedłużona ścieżka 
rowerowa prowadząca do powsta-
łego obiektu. Wykonawcą zadania 
jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe TRANS-ART. 
Wykonanie inwestycji planuje się do 

ścią wspólną, z natryskami oraz sanita-
riatami przy szatniach, pokój nauczycieli, 
pomieszczenie na 
sprzęt sportowy, 
mała sala fitness 
oraz 2 sale lekcyjne 
mieszczące po 30 
uczniów. Dodatko-
wo projektowany 
obiekt dostosowa-
ny będzie dla osób  
z  niepełnospraw-
nościami poprzez 

dnia 6 listopada 
2020  r. Wartość 
zakontraktowa-
nych prac wyno-
si 396 451,25 zł, 
w tym 152 320 zł  
z  dofinansowa-
nia otrzymanego 
z  budżetu Woje-
wództwa Mało-
polskiego w  ra-
mach programu 
„Małopolska In-
frastruktura Re-
kreacyjno-Spor-
towa – MIRS”.

Projekt budowy hali w Szynwałdzie

Boisko wielofunkcyjne w Ładnej

zainstalowanie windy. Koszt za wyko-
nany projekt wynosi 76 875 zł.

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów
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Zakończyła się realizacja zada-
nia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 200584K w  km od 0+000,00 do 
0+959,00 w miejscowości Skrzyszów, 
etap I, gmina Skrzyszów”.

Zakres prac obejmował:
• wykonanie poszerzenia istniejącej 

konstrukcji jezdni oraz korektę trasy 

drogi w obrębie kapliczki,
• wykonanie chodnika przyjezdnio-

wego o  szerokości 2.0 m wraz ze 
ściekiem przykrawężnikowym, z lo-
kalnymi zawężeniami,

• wykonanie kanalizacji deszczowej,
• wykonanie oświetlenia ulicznego 

w  miejscu niedoświetlonym oraz 

Droga Na Schaby – I etap w miejscu projektowanego przejścia 
dla pieszych,

• wykonanie wyniesionego przejścia 
dla pieszych o nawierzchni z kostki 
betonowej.

Wartość inwestycji zgodnie z  za-
wartą umową to blisko 1 240 396 zł, 
w  tym dofinansowanie z  Funduszu 
Dróg Samorządowych w  wysokości 
963 643 zł.

Opracowana została dokumen-
tacja projektowo-kosztorysowa na 
przebudowę i rozbudowę segmentu C 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Skrzyszowie na przed-
szkole 6-oddziałowe 
z zapleczem kuchennym. 
Opracowanie obejmu-
je przebudowę parteru 
oraz I piętra zachodniego 
skrzydła szkoły z  prze-
znaczeniem na sale dla 
dzieci. Zaprojektowane 
zostały windy dla nie-
pełnosprawnych na po-
trzeby szkoły i  przed-
szkola oraz rozbudowa 
w  kierunku północnym 
z zapleczem kuchennym 
w poziomie parteru oraz 
salą wielofunkcyjną na 
I  piętrze a  także zago-
spodarowanie terenu 
z projektem nawierzchni 

Trwają prace nad opracowaniem 
dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej II etapu budowy chodnika wzdłuż 
drogi gminnej nr 200584K w Skrzyszo-
wie („na Schabach”). Projekt będzie za-
wierać odwodnienie nowopowstałego 
chodnika oraz drogi. Wykonawcą pro-
jektu jest firma Signum Projekt. Termin 
wykonania projektu określony został 
do dnia 18.12.2020 r. Dokumentacja 

utwardzonej oraz z  dostosowaniem 
infrastruktury. Wykonawcą doku-
mentacji projektowej była firma Zawi-

projektowa kosztować 
będzie 44 500,00 zł.

W   d n i u  1 7 . 0 9 
w  budynku remizy 
OSP w  Skrzyszowie 
odbyły się konsultacje 
społeczne z  miesz-
kańcami nt. realizo-
wanych prac przy do-
kumentacji.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
przedszkola w Skrzyszowie

Prace przy projektowaniu chodnika
„Na Schabach - etap II"

sza Architekci Pracownia Projektowa 
Magdalena Frühauf-Zawisza a  jej 
koszt wyniósł 56 334 zł.

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów
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Trwają prace nad wykonaniem 
dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej budowy chodnika wzdłuż dro-
gi powiatowej nr 1379K na odcinku 
od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 1357K do skrzyżowania z  drogą 
powiatową 1378K w  miejscowości 
Szynwałd. Wykonawcą projektu 
jest firma Signum Projekt Mirosław 
Dojka. Termin wykonania projektu 

Projekt budowy chodnika w Szynwałdzie
określony został do połowy grudnia 
2020 r. Całkowity koszt wykonania 
dokumentacji to 34 900 zł. Prace 
budowlane przy zadaniu planuje się 
na 2021 rok.

Zakończyły się prace nad opra-
cowaniem dokumentacji  projek-
towo-kosztorysowej budowy cią-
gów pieszych wzdłuż drogi krajowej 

DK94g Tarnów-Rzeszów w  Ładnej. 
W  ramach zadania opracowane zo-
stały projekty ciągów pieszych na 
odcinkach w  km 80+600÷700 str. 

Projekt ciągów pieszych przy DK94g
prawa, 81+800÷82+400 str. prawa 
i 81+160÷600 str. prawa. Wykonawcą 
projektu była firma VIAPROJEKT Spół-
ka z o.o. Spółka Komandytowa.

 źródło: GCKiB

Źródło: UG Skrzyszów
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Rozpoczęły się prace budowlane 
przy budowie parkingu na działkach 
nr 957/1, 959, 958/1, 958/2, 960, 2289 
w Łękawicy. Prace polegają na wyko-
naniu drogi wewnętrznej z nawierzch-
ni bitumicznej, jezdni manewrowej 
z  betonu asfaltowego, miejsc par-
kingowych, odcinka chodnika, zjazdu 
z drogi powiatowej nr 1376K na działki 
960 oraz 958/2, przebudowie sieci 
wodociągowej i  budowie kanalizacji 
deszczowej. Umowę realizuje firma 
ROAD SYSTEMS, a wartość prac wy-
nosi ponad 416 500,58  zł.

Parking w Łękawicy

Rozpoczęły się prace związane 
z przebudową drogi powiatowej w Łę-
kawicy. Droga zostanie odnowiona na 
odcinku 6+500 do 9+524. Planowany 
koszt remontu to około 2,5 mln zł. Zo-
stanie również przebudowany most, 
a jego koszt wyniesie około 1 mln zł. 
Planowany termin zakończenia prac 
to grudzień 2020. W przypadku nie-
sprzyjających warunków atmosferycz-
nych termin może zostać wydłużony 
do wiosny 2021 roku. 

Przebudowa mostu i drogi w Łękawicy
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ECHO GMINYKOŚCIOŁY / SPOŁECZNIE

W  kościele para-
fialnym w Skrzyszowie 
zakończono wyko-
nywanie konserwa-
cji więźby dachowej 
i  powały. W  ramach 
prac wykonano m.in. 
impregnację więźby 
dachowej, wymianę 
odeskowania powały 
oraz izolację termicz-
ną z wełny mineralnej. 
Realizacja działań była 
możliwa dzięki pozy-
skaniu przez Parafię 
dotacji z  Urzędu Mar-
szałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskie-
go w wysokości 30 000  
zł w ramach konkursu 
pn. „Ochrona zabytków 
Małopolski”. Ponadto 
na ten cel pozyskano 
dotację z Urzędu Gminy 
Skrzyszów w wysokości 
25 000 zł.

Źródło: 
Bartłomiej Mącior

Prace konserwacyjne w kościele w Skrzyszowie

W czerwcu br. gmina Skrzyszów wzięła udział w akcji #Gaszyn-
Challenge, zapoczątkowanej przez strażaków ochotników z Gaszyna. 
Zasady były bardzo proste. Nominowani musieli wykonać 10 pompek, 
a na realizację zadania było 48 godzin. Jeżeli wykonali ćwiczenie, 
wpłacali minimum 5 zł, jeżeli nie, minimum 10 zł na konto wybranego 
dziecka. Po ukończonym wyzwaniu nominowano kolejne trzy osoby 
lub instytucje.

Gmina Skrzyszów została nominowana przez Komisariat Policji 
Tarnów Centrum. Aby wykonać zadanie, radni, urzędnicy, pra-
cownicy jednostek gminnych, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół 
i przedszkoli zebrali się przed budynkiem Urzędu Gminy w Skrzy-
szowie i… pompowali dla Tosi, u której wykryto SMA typu 2. Dzięki 
tej akcji, w naszej gminie udało się zebrać 500 zł na jej leczenie. 

Niedawno otrzymaliśmy informację, że dzięki tysiącom „poma-
gaczy”, wśród których znalazła się m.in. gmina Skrzyszów, pasek 
na zbiórce osiągnął ponad 100%, tak więc terapia genowa Tosi jest 
możliwa! To cud, którego twórcami są wspaniali ludzie. 

Trzymamy kciuki za dziewczynkę i jej dalszą walkę o zdrowie.
Zbiórka dla Tosi pozostaje otwarta, nadwyżka przeznaczona 

zostanie na dalszą rehabilitację i sprzęt medyczny.

Akcja zakończona
powodzeniem Źródło: www.siepomaga.pl

Źródło: Bartłomiej Mącior
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W  piątek 11 września br. odbyło 
się spotkanie z  inicjatywy Wójta 
Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora, 
w celu poprawy komunikacji w naszej 
gminie oraz we wszystkich gminach 
powiatu tarnowskiego. Na spotkanie 
przybyli wójtowie i  burmistrzo-
wie gmin: Tarnów, Ryglice, Żabno, 
Wierzchosławice, Lisia Góra oraz 
przedstawiciele lokalnych przewoź-
ników. Wszyscy starali się rozwiązać 
ten trudny problem, dlatego podjęto 
intensywne rozmowy.

Zbierane są również opinie od 
mieszkańców, którzy mogą prze-
syłać swoje sugestie na adres ma-
ilowy: komunikacja@ug.skrzyszow.
pl. W sprawie poprawy komunikacji 
będą odbywały się kolejne spotka-
nia, aby znaleźć rozwiązanie zado-
walające większość mieszkańców.

Spotkanie w celu poprawy komunikacji

Gmina Skrzyszów w trosce o przy-
szłość mieszkańców, przystąpiła do 
opracowania Strategii Rozwoju na 
lata 2021-2030. Niniejszy dokument 
pomoże wyznaczyć cele strategiczne 
i wskaże kierunki rozwoju w poszcze-
gólnych obszarach.

Dnia 31 sierpnia br. zorganizowano 
warsztaty w bibliotece w Szynwałdzie, 
na które zaproszono radnych, sołty-
sów, dyrektorów gminnych instytucji 
oraz przedstawicieli kół i  stowarzy-
szeń działających na terenie gminy 
Skrzyszów. W  trakcie spotkania po-
prowadzonego przez Leszka Nowic-
kiego z Tarnowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, omówione zostały 
mocne i słabe strony oraz szanse i za-
grożenia mogące mieć wpływ na roz-
wój gminy. Każdy chętny mógł zabrać 
głos i wypowiedzieć się w kwestiach 
ważnych dla całej społeczności. Zebra-
ni zastanawiali się także nad jakością 
usług publicznych, warunków życia 
mieszkańców oraz nad najważniej-
szymi inwestycjami i zadaniami, jakie 
stoją przed samorządem gminnym. 
Wszystkie uwagi spisano po to, aby 
wykorzystać je podczas powstawania 
Strategii Rozwoju Gminy Skrzyszów. 

N a  d r u g i m 
spotkaniu,  któ-
r e  o d b y ł o  s i ę 
w   p o n i e d z i a ł e k 
21.09.2020 r. w bi-
bliotece w  Szyn-
wałdzie omówio-
no odpowiedzi na 
pytania z  ankiety, 
która dotyczyła 
najważniejszych 
zadań jakie stoją 
przed samorządem 
gminnym. Prze-
analizowano tak-
że mocne i  słabe 
strony oraz szanse 
i zagrożenia mogą-
ce mieć wpływ na 
rozwój gminy. Po 
zebraniu wszelkich 
opinii i  informa-
cji powstał szcze-
gółowy projekt 
Strategii Rozwoju 
Gminy Skrzyszów  
na lata 2021-2030, 
który dostępny 
j e s t  n a  s t ro n i e 
www.skrzyszow.pl

Strategia Rozwoju Gminy Skrzyszów 

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: GCKiB
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Trwają prace nad opracowaniem do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej 
rozbudowy wolno stojącego budynku 
garażowego Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Skrzyszowie zlokalizowanej 
na działce nr 1815. W rozbudowanym 
budynku garażu przechowywana bę-
dzie łódź do interwencji na zbiorniku 
retencyjnym. Zakres opracowania 
obejmuje m.in. zagospodarowanie 
terenu po rozbudowie i dostosowanie 
infrastruktury (gaz, wodociąg itd.). 
Termin wykonania zamówienia to 
styczeń 2021 r. Wartość dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wynosi  
14 900 zł. Wykonawcą zadania jest 
firma Omega inż. Kazimierz Krawczyk. 

Prace nad projektem garażu OSP w Skrzyszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łę-
kawicy otrzymała z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopol-
skiego pomoc finansową w  kwocie 
2 820 zł na zapewnienie gotowości 

Trwają prace nad wykonaniem 
nowego nadwozia do samochodu 
ratowniczo – gaśniczego typu GBA na 
podwoziu STAR 266/MAN dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie. 
Prace mają na celu przywrócenie pełnej 

sprawności technicznej wszystkich 
mechanizmów, zespołów, podzespołów 
i  urządzeń zamontowanych w  samo-
chodzie. Prace zostaną zakończone do 
30.11.2020. W tym zakresie pozyskana 
została dotacja z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

Przekazanie kompletu ubrania 
specjalnego dla OSP Łękawica

Remont samochodu strażackiego OSP 
Szynwałd

ki Wodnej w Krakowie w wysokości 250 
000 zł w ramach Programu „Zapobie-
ganie poważnym awariom i  likwidacja 
ich skutków dla środowiska – Bezpiecz-
ny Strażak”, a pozostała kwota, tj. blisko 
300 000 zł pokryta zostanie z budżetu 
gminy Skrzyszów.

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów

bojowej jednostkom OSP z  terenu 
województwa małopolskiego do-
tkniętymi skutkami powodzi w 2019 
r. Za powyższą kwotę zakupiono 1 
komplet ubrania specjalnego FHR 

008, rękawice specjalne FIRE MAX 
2 oraz łańcuch do pilarki Stihl. Prze-
kazanie ww. sprzętu dla OSP od-
było się w  Urzędzie Gminy w  dniu 
28.08.2020.
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Grupa nieformalna Aktywne mamy 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 
5000 zł na projekt pn. „Miejsce spotkań 
i integracji mieszkańców wsi Łękawica”. 
Głównym celem projektu było uporząd-
kowanie i  zagospodarowanie terenu 
przy budynku katechetycznym w okre-
sie od 15.06.2020 r. do 15.10.2020 r., 
a także stworzenie miejsca spotkań dla 
różnych grup działających przy plebanii 
oraz w miejscowości.  

Projekt polegał na zagospodarowa-
niu nieużywanej działki przy plebanii. 
Prace polegały m.in. na: uporządko-
waniu terenu, wycince drzew, pracach 
przygotowawczych, budowie grilla  
i  miejsca na ognisko, nasadzeniu roślin. 
Na każdym etapie realizacji projektu 
w  inicjatywę zaangażowany był ks. 
Jakub Piekielny. Dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców powstało miejsce, 
gdzie w przyszłości odbywać się będą 
spotkania różnych grup działających 
lokalnie oraz rodzin. „Posiadamy fajne 
miejsce do spotkań, gdzie można po-
siedzieć, porozmawiać, zorganizować 
spotkanie przy ognisku - mówi Edy-
ta - koordynator projektu – „i  mam 
nadzieję, że mieszkańcy będą z niego 
korzystać i o nie dbać”. W planach są 

kolejne inicjatywny związane z  tym 
miejscem.

Grupę w  działaniach wspierał pa-
tron Zielony Pierścień Tarnowa i opera-
tor Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze. Projekt współfinansowany 
był przez Narodowy 
Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywa-
telskiego ze środków 
Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich 
na lata 2014-2020, ze 
środków Miasta Kra-
kowa, Powiatu Oświę-
cimskiego, Powiatu 
Myślenickiego, Powia-
tu Krakowskiego. Part-
nerem projektu jest 
było Województwo 
Małopolskie.

Warto wspomnieć, 
że jest to już trzecia 
inicjatywa Aktywnych 
Mam:

– w 2017 roku zre-
alizowano projekt pn. 
„Wspólnie posadzimy 
– wioskę naszą upięk-

szymy – aktywizacja oraz integracja 
międzypokoleniowa lokalnej społecz-
ności wsi Łękawica”

– w 2019 roku zrealizowano projekt 
pn. „Urządzamy ogród sensoryczny przy 
Przedszkolu Publicznym w Łękawicy” 

Aktywne mamy składają podzię-
kowanie wszystkim, którzy wsparli 
ich inicjatywę oraz uczestniczyli 
w różnych pracach, na każdym etapie 
powstawania tego miejsca. 

Miejsce spotkań i integracji
mieszkańców wsi Łękawica

W  tym roku dożynki gminne nie 
odbyły się z uwagi na panującą epide-
mię COVID-19. Jednak w podziękowa-
niu za tegoroczne plony i żniwa odpra-
wiona została Msza św. dziękczynna, 
z  prośbą o  błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców 
gminy Skrzyszów. Mszy św. przewod-
niczył ksiądz Kanonik Zdzisław Gnie-
wek. Homilię wygłosił ksiądz dr hab. 
Marek Kluz profesor Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II.  Tematem 
przewodnim był chleb – podstawowy 
pokarm dla człowieka, jego niezwykle 
bogata i  różnorodna symbolika oraz 
rola, jaką odgrywa w naszym życiu.

W  uroczystej mszy św. w  Szyn-
wałdzie uczestniczyli przedstawiciele 
instytucji gminnych i samorządowych, 

sołtysi poszczególnych miejscowości, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, rolnicy 
oraz mieszkańcy gminy Skrzyszów.

Mieszkaniec Szynwałdu Stanisław 
Plebanek postanowił uczcić święto 
plonów na swój sposób, jak powie-
dział: „Postanowiłem wykonać 
sam wieniec dożynkowy. 
Wieniec przestawia ko-
siarza koszącego kosą 
pszenicę w  stro-
ju chłopskim, 

Podziękowanie za tegoroczne plony
część zboża jest już skopiona na 
kopki. Obok jest beczka ze zbożem 
i wiejski chleb”.

Źródło: Stanisław Plebanek

Źródło: UG Skrzyszów
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W  wakacje, Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Ładnej rozpoczęło realizację 
projektu „Kreatywne atelier- spędza-
nie czasu wolnego dzieci i  młodzie-
ży” współfinansowanego z  budżetu 
gminy Skrzyszów. Powyższy projekt 

jest kontynuacją 
zapoczątkowa-
nego w  2018 
roku projektu 
pn. „Manufak-
tura Dobrych 
Pomysłów na 
spędzenie czasu 
wolnego dzie-
ci i  młodzieży”, 

który cieszył się dużą popularnością 
wśród dzieci i rodziców.  Celem projek-
tu było zorganizowanie atrakcyjnych 
warsztatów i  form wypoczynku dla 
dzieci, pod opieką wykwalifikowanych 
instruktorów i opiekunów. Pierwszym 
działaniem było zorganizowanie warsz-
tatów rękodzielniczych. Zajęcia skiero-
wane były do dzieci w wieku 6 – 14 lat. 
W  ramach projektu „Kreatywne ate-
lier - spędzanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży”, uczestnicy warsztatów za 
pomocą różnych narzędzi, takich jak: 
maszyna do szycia, nici, igły, nożyczki, 
piły, farby, bejcy i gliny tworzyli rozmaite 
kompozycje. Powstały m.in. domki dla 

Kreatywne atelier w KGW Ładna
owadów, dioramy, ludowe wycinanki 
i  pająki oraz ceramiczne akwarium. 
Odbyła się również wycieczka do Zamku 
Stara Baśń w  Grybowie, gdzie  dzieci 
i młodzież uczestniczyły w lekcji żywej 
historii wcielając się w  różne postaci, 
zakładając specjalne stroje i rekwizyty. 
Przekonali się co kryją podziemne lochy, 
a także wysłuchali legend podziemnego 
miasta z  ukrytym skarbem Czyngis-
Chana.
Kolejne zajęcia w ramach projektu roz-
poczęły się w październiku. Tym razem 
dzieci będą tworzyły własne roboty na 
zajęciach z Robotyki. 

Źródło: KGW Ładna

Koło Gospodyń Wiejskich w Łęka-
wicy „Czerwone Korale” to najmłodsze 
z  Kół działających na terenie naszej 
gminy. Organizacja ta liczy obecnie 
35 członków (w tym 8 panów) i skupia 
osoby w  różnym wieku, które doce-
niają tradycje ludowe oraz aktywnie 
i  chętnie angażują się w  lokalne ini-
cjatywy.

W sobotę 19 września 2020 roku 

Dzień Sąsiada w KGW Czerwone Korale
zorganizowano Dzień Sąsiada w  ra-
mach projektu „Nasza wieś w  na-
szych rękach” dofinansowanego 
z  budżetu gminy Skrzyszów. Przy 
okazji, uczczono również rok działal-
ności Koła.

Członkom Koła życzymy zapału 
w podejmowaniu kolejnych działań na 
rzecz lokalnej społeczności.

Źródło: KGW Czerwone Korale

Źródło: KGW Łękawica
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STOWARZYSZENIA

Dzięki działalności Stowarzyszenia 
OLIMP Skrzyszów ponad sześćdziesiąt 
młodych osób zamieszkujących region 
tarnowski poznało uroki jazdy konnej. 
W ramach PÓŁKOLONII "Wakacje w sio-
dle 2020" - 36 młodych jeźdźców sko-
rzystało z zajęć dzięki dofinansowaniu 
gminy Skrzyszów (65%).

Jazda konna staje się coraz popu-
larniejsza wśród młodych ludzi za-
mieszkujących gminę 
Skrzyszów - głównie 
dzięki działalności Sto-
warzyszenia OLIMP, 
które dysponuje pra-
wie dwudziestoma 
wierzchowcami. Jazda 
konna jako jeden z nie-
wielu sportów może być 
uprawiany bez wzglę-
du na wiek, płeć czy 
też większość barier 
fizjologicznych - rozwija 
aktywność fizyczną, ale 

także uczy odpowiedzialności i szacun-
ku względem zwierząt i środowiska. Te 
wszystkie zalety sprawiają, że w czasach 
"cyfrowej rzeczywistości" takiego ro-
dzaju aktywność jest niezwykle cenna 
i popularna wśród młodzieży, dzieci oraz 
osób dorosłych.

Na działalności stadniny w gminie 
Skrzyszów zyskują również osoby nie-
pełnosprawne - wśród prowadzonych 

zajęć znajduje się hipoterapia. Jesienią 
Stowarzyszenie OLIMP Skrzyszów 
planuje zorganizować coroczne wyda-
rzenie "Hubertus" (święto myśliwych 
i koniarzy), w trakcie którego zostanie 
zorganizowana tradycyjna "pogoń za 
lisem", zawody skokowe i zaprzęgowe 
oraz odbędą się inne atrakcje dla dzieci 
- wydarzenie jest skierowane również do 
osób nie jeżdżących konno.

Źródło: OLIMP w Skrzyszowie

Jazda konna coraz bardziej popularna 
wśród lokalnej młodzieży

W niedzielę 11.10.2020 w stadninie 
Olimp w Skrzyszowie odbył się Huber-
tus. Niestety obostrzenia związane 
z pandemią koronawirusa ograniczyły 
ilość uczestników do 100 osób, stąd 
zawody odbyły się bez udziału pu-
bliczności.

W tym dniu odbyły się 3 konkursy 
skokowe:
1. Konkurs mini LL do 50cm,w któ-

rym startowało 30 uczestników:
• I miejsce Martyna Bukowy – Staj-

nia Węgierka,
• II miejsce Oliwia Szylar – Stajnia 

Węgierka,
• III miejsce Kamila Nosal - z  Dę-

bickiego Uczniowskiego Klubu 

Jeździeckiego – Ranczo Hucułek.
2. Konkurs mini LL 60 cm z normą 

czasu:
• I miejsce Zofia Finek - z Dębickiego 

Uczniowskiego Klubu Jeździeckie-
go – Ranczo Hucułek

• II miejsce Julia Kwolek - z Dębickie-
go Uczniowskiego Klubu Jeździec-
kiego Ranczo Hucułek, 

• III miejsce Karolina Kukla - Stowa-
rzyszenie Olimp.

3. Konkurs LL do 90 cm:
• I miejsce Marcin Steczkiewicz, 
• II miejsce Barbara Brzostowska - 

z Dębickiego Uczniowskiego Klubu 
Jeździeckiego – Ranczo Hucułek,

• III miejsce Martyna Zgłobiś - Sto-

Zawody konne - Hubertus
warzyszenie Olimp.
W  konkurencji zręczności po-

wożenia zaprzęgami parokonnymi 
„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”:
• I miejsce Małgorzata Stańko - po-

wożąca, Oliwia Szylar - luzak ze 
Stajni Węgierka,

• II miejsce Wojciech Pożdał - powo-
żący, Beata Pożdał - luzak,

• III miejsce Tomasz Pożdał - powo-
żący, Jacek Pożdał - luzak.
Inną ciekawą atrakcją była trudna 

sztuka powożenia zaprzęgiem czte-
rokonnym, zaprezentowana przez 
rodzinę Pożdałów. 

Dziękujemy wszystkim zawodni-
kom, sponsorom za wsparcie finan-
sowe, ufundowanie nagród i  pomoc 
w organizacji zawodów, które odbyły 
się pomimo licznych ograniczeń. 

Źródło: OLMP w Skrzyszowie

Źródło: OLIMP Skrzyszów

Źródło: OLIMP Skrzyszów
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Minął już rok odkąd w przedszkolu 
w  Łękawicy powstał mini ogród sen-
soryczny. Jest on nie tylko ozdobą, ale 
przede wszystkim wielką radością  dla 
przedszkolaków, które od najmłod-
szych lat poznają, badają, poszukują 
i  odkrywają. Ogród jest miejscem, 
które uspokaja, łagodzi napięcia, roz-

„Co nowego w naszym 
ogrodzie sensorycznym?”

wija ciekawość wobec świata, pobudza 
wyobraźnię.  W tym roku w ogrodzie 
pojawiły się pierwsze owoce (jabłka, 
gruszki, maliny, czernice, poziomki), 
o  czym, zaraz po powrocie, mogły 
przekonać się przedszkolaki, zaglądając 
do tego zielonego zakątka.

Źródło: Przedszkole w Łękawicy

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
Pogórskiej Woli, na Wielkim Polu, przy 
drodze powiatowej na Jodłówkę-Wałki 
odnowiona została kapliczka Matki 
Boskiej Królowej Świata – figury ufun-
dowanej przez Tomasza i Annę Błaś oraz 
T. Musiała z Tarnowa w 1900 roku.

Warto podkreślić, że mieszkańcy 
Pogórskiej Woli odnowili kapliczkę już 
po raz czwarty ze środków własnych. 
Zakupili farby, wyczyścili, uzupełnili 
ubytki, odmalowali, uprzątnęli teren 
wokół kapliczki. Po raz pierwszy kaplicz-

Z  dniem 1 września po przerwie 
wakacyjnej dzieci pojawiły się w przed-
szkolu w Szynwałdzie w  większym 
gronie. Dzięki dodatkowym środkom 
z budżetu gminy możliwe było przy-
stosowanie sal do nowych warunków. 
Wykładziny dywanowe zastąpiono 
piankowymi matami, zakupiono też 
nowe zabawki i  pomoce, które mogą 
być z łatwością dezynfekowane. W no-

ka została odnowiona około 35 lat temu 
i od tamtej pory systematycznie, gdy 
tylko pojawia się taka po-
trzeba, zyskuje nowy blask.

Cieszy nas fakt, iż w na-
szej gminie są takie oso-
by, które bezinteresow-
nie, bez żadnych korzyści 
finansowych potrafią się 
zmobilizować, znaleźć czas 
w pędzie życia na tego typu 
inicjatywy. Działania takie 
nie tylko poprawiają este-

wym roku przedszkolnym zaplano-
wano realizację nowych projektów 
związanych z kształtowaniem postaw 
patriotycznych, społecznych i  pro-
ekologicznych. Systematycznie też 
pięknieje otoczenie wokół przedszkola. 
W  czasie wakacji zostało odnowione 
ogrodzenie oraz zakończono budowę 
nowego parkingu. Ukwiecone rabaty 
i  rozbudowany plac zabaw  zachęcają 

Kapliczka w Pogórskiej Woli

Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom

tykę i porządek przestrzeni publicznej, 
ale również pozwalają uchronić przed 
zniszczeniem obiekty, które posiadają 
swoją historię, tradycję – po to, aby 
nie zostały zapomniane i pozostały dla 
przyszłych pokoleń.

dzieci do zabawy i aktywności fizycznej. 
Dodatkowo, wprowadzenie nowego 
systemu iPrzedszkole usprawnia pracę. 
System ten służy do ewidencji danych 
i  prowadzenia rozliczeń finansowych, 
pełni funkcję informacyjno-komuni-
kacyjną w kontaktach z rodzicami oraz 
funkcję dziennika zajęć przedszkolnych. 

Źródło: Przedszkole 
w Szynwałdzie

Źródło: Przedszkole w Łękawicy

Źródło: GCKiB

Źródło: GCKiB



PAŹDZIERNIK 2020 SPOŁECZNIE

Zachęcamy do udziału w  projek-
cie  „Pod Biało-Czerwoną”,  który 
zakłada sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i flag w każdej z gmin w Pol-
sce, której mieszkańcy dołączą do 
projektu. Inicjatywa zakupu masztu 
i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać 
odpowiednią liczbę głosów poparcia 
online. Głos poparcia dla inicjatywy 
zakupu masztu i umieszczonej na nim 
flagi, która będzie dumnie eksponowa-
na w centralnym miejscu gminy, mogą 
oddawać jej mieszkańcy pod adresem: 
https://bialoczerwona.www.gov.pl/ 
Taki sposób zbiórki głosów poparcia 
zakłada połączenie tradycji z nowocze-
snością. Jest jednocześnie całkowicie 
bezpieczny w dobie pandemii.

„Pod biało-czerwoną”  to projekt, 
który ma zjednoczyć nasz kraj i  jego 
mieszkańców. Nie tylko uhonoruje 

Poległych za wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny, ale także zachęci do 
patriotycznych postaw i dumy z bycia 
Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, będzie się 
opierała o zapał i działanie mieszkań-
ców naszych Małych Ojczyzn. Celem 
projektu jest także godne upamiętnie-
nie zwycięstwa wojsk Rzeczypospo-
litej nad armią bolszewicką w  Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku. Umieszcze-
nie flagi na maszcie w  wyjątkowym 
miejscu to dowód na to, jak ważne są 
symbole narodowe w  życiu Polaków. 
Te, za które życie w  walce o  wolność 
Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 
Mamy nadzieję, że angażując miesz-
kańców naszego kraju, zachęcimy 
ich do refleksji zarówno nad samym 
patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 
100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie 

Warszawskiej stanowi ku temu dosko-
nałą okazję. Dzięki projektowi chcemy 
także budować wspólnotę i wzmacniać 
ideę zaangażowanego społeczeństwa 
obywatelskiego. Niech biało-czerwona 
dumnie, przez cały rok, powiewa w ser-
cach naszych małych Ojczyzn! Ile gło-
sów potrzeba do realizacji projektu? 
– dla gmin do 20 000 mieszkańców 
– 100 głosów; – dla gmin powyżej 20 
000 do 100 000 mieszkańców – 500 
głosów; – dla gmin powyżej 100 000 
mieszkańców – 1000 głosów.

Bez względu na powyższe wymogi 
związane z  ilością głosów, nie warto 
poprzestawać w  głosowaniu, ponie-
waż w trzech gminach, które osiągną 
największą procentowo liczbę głosów 
w  stosunku do liczby mieszkańców 
gminy, przewiduje się udział Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego w uroczystości podniesienia flagi 
na maszt. DOŁĄCZ DO NAS!

Gmina Skrzyszów „Pod Biało-Czerwoną”
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W  terminie  od 1 września do 30 
listopada 2020 r., według stanu na 
dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie ca-
łego kraju odbędzie się Powszechny 
Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obo-
wiązkowy. 

Podstawowe cele Powszechne-
go Spisu Rolnego: 
•	 zapewnienie bazy informacyjnej 

o gospodarstwach rolnych i zwią-
zanych z  nimi gospodarstw do-
mowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i  lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi;

•	 dostarczenie informacji niezbęd-
nych do planowania polityki 
żywnościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych;

•	 analiza zmian ja-
kie zaszły w  rol-
nictwie na prze-
strzeni ostatnich 
10 lat;

•	 wykonanie zo-
bowiązań Polski 
w  zakresie do-
starczenia infor-
macji na potrzeby 
organizacji mię-
dzynarodowych 
–  E U R O S TAT, 
FAO, OECD;

•	 aktualizacja sta-
t y s t y c z n e g o 
rejestru gospo-
darstw rolnych 
i  przygotowanie 
operatów do po-
głębionych ba-
dań reprezenta-
cyjnych z zakresu 
rolnictwa w kolej-
nych latach.

Jakie pytania usły-

szą rolnicy w trakcie spisu? 
Dokładny zakres informacji zbiera-

nych w PSR 2020 dostępny jest w za-
łączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 
2019 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w  go-

spodarstwach indywidualnych oraz 
w  gospodarstwach rolnych osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. 
W  przypadku gospodarstw rolnych 
osób fizycznych (gospodarstwa in-
dywidualne) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa rolne 
o  powierzchni 1 ha użytków rolnych 
i  więcej, a  także gospodarstwa o  po-
wierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych 
prowadzące działy specjalne produkcji 

Powszechny Spis Rolny rolnej lub produkcję rolną o następu-
jącej skali:
•	 0,5 ha – dla plantacji drzew owo-

cowych;
•	 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
•	 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
•	 0,5 ha – dla truskawek grunto-

wych;
•	 0,5 ha – dla chmielu;
•	 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
•	 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
•	 0,1 ha – dla tytoniu;
•	 5 sztuk – dla bydła ogółem;
•	 20 sztuk– dla świń ogółem;
•	 5 sztuk – dla loch;
•	 20 sztuk – dla owiec ogółem;
•	 20 sztuk – dla kóz ogółem;
•	 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
•	 10 sztuk – dla zwierząt dzikich 

utrzymywanych w  warunkach 
fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają 
powyższych kryteriów, więc nie będą 
objęte spisem rolnym.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Skrzyszowie informuje, że od dnia 14 października 2020r. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pogórskiej Woli będzie NIECZYNNY z powodu remontu 
przez okres ok. 1 jednego miesiąca.
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Echo Gminy: Kiedy powstała Pań-
ska firma?

Krzysztof Mącior: Firma powstała 
w 1998 roku z zamiarem prowadzenia 
działalności w zakresie szeroko pojętych 
usług wodno-kanalizacyjnych. Wraz 
z rozwojem firmy, konsekwentnie roz-
szerzaliśmy ten zakres o nowe usługi, 
świadczone za pomocą urządzeń nowej 
technologii. I tak, w 2008 roku dzięki do-
finansowaniu z Funduszy Europejskich, 
udało się zakupić maszyny do przewier-
tów sterowanych. Dofinansowania unij-
ne pozwoliły nam również wprowadzić 
na polski rynek nowatorską technologię 
pogrążania grodzic tzw. zabijania ścianek 
szczelnych za pomocą specjalistyczne-
go wibromłota fińskiego producenta 
MOVAX. Tego typu inwestycje pozwo-
liły nam otworzyć się również na rynek 
zagraniczny, a dziś wykonujemy różne 
prace nie tylko na terytorium Polski ale 
również i w Europie. 

Dlaczego podjął się Pan prowa-
dzenia tego typu działalności?

Od zawsze starałem się być czło-
wiekiem przedsiębiorczym i  mówiąc 
szczerze już w połowie lat 90 nacho-
dziły mnie myśli o  założeniu własnej 
działalności. Mając na uwadze zdobyte 
doświadczenie, a  także obserwacje 
lokalnego rynku usług wodno-kanali-
zacyjnych stwierdziłem, że może to być 
właściwy kierunek – czułem że istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu usługi.  
Postanowiłem więc zaryzykować i, 
z mniejszymi lub większymi sukcesami, 
działalność prowadzę już ponad 20 lat, 
co w warunkach rosnącej konkurencji 
i kilku globalnych kryzysów gospodar-
czych sprawia mi dość dużą satysfakcję. 

Czy gmina Skrzyszów jest odpo-
wiednim miejscem na prowadzenie 
takiej działalności? 

Gmina Skrzyszów została wybrana 

na miejsce prowadzenia mojej działal-
ności głównie ze względu na fakt, że tu-
taj właśnie mieszkam, jest to moja mała 
ojczyzna. Dlatego właśnie tutaj znajduje 
się nasza baza i biuro. Oczywiście darzę 
to miejsce sporym sentymentem, rów-
nież w kontekście biznesowym, gdyż 
to właśnie tutaj udało mi się zdobyć 
pierwsze poważne zlecenia. Mając 
zaś na uwadze bogate doświadczenia 
z przeszłości, mogę stwierdzić, że gmina 
Skrzyszów jest konkretnym partnerem 
w działaniach i mogę śmiało przyznać, 
że również dzięki współpracy z gminą 
Skrzyszów moja firma miała szansę 
się rozwinąć. Na pewno należy się 
duży szacunek zarówno przeszłym jak 
i obecnym gospodarzom i urzędnikom 
gminy Skrzyszów, z którymi współpraca 
zawsze była owocna i pozytywna. 

Współpraca zagraniczna
Dzięki konsekwentnemu rozwojowi 

działalności, w szczególności poprzez 
wprowadzanie na polskich rynek no-
wych technologii m.in. wspomnianych 
wibromłotów, udaje nam się w sposób 
rzetelny i solidny współpracować z naj-
większymi graczami na rynku nie tylko 
w kraju ale również i za granicą. Obecnie 
przy różnych projektach współdziałamy 
z grupami kapitałowymi m.in. z Danii, 
Szwecji, Hiszpanii, Słowacji czy Czech. 
W  najbliższym czasie perspektywa 
współpracy rozszerzyć może się rów-
nież na rynek niemiecki czy węgierski. 
Konsekwentnie stawiamy na nieustan-
ny dalszy rozwój, stąd  zasadnicze 
ukierunkowanie pod kątem nowych 
technologii i rozwiązań. 

Czy wspiera Pan jakoś swoją gmi-
nę, jej mieszkańców?

W miarę moich możliwość staram 
się wspierać wszelkiego rodzaju inicja-
tywy, wydarzenia, które mają miejsce 
na terenie gminy Skrzyszów (dożynki 

gminne, festyny, różne uroczystości). 
Jestem również jednym z wielu darczyń-
ców podczas corocznych koncertów 
charytatywnych. Wspomagamy także 
kluby sportowe czy różnego rodzaju 
stowarzyszenia prowadzące swoją 
działalność w naszej gminie. 

Nieopisaną satysfakcję i radość daje 
mi sposobność dzielenia się z  innymi 
dzięki moim małym lub dużym sukce-
som na polu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Przełożenie mojego 
osobistego sukcesu na dobro drugiego 
człowieka jest czymś co od lat mi przy-
świeca, a każda możliwość udzielenia 
pomocy drugiemu człowiekowi jest 
dla mnie szansą do wyrażania siebie, 
takiego jakim jestem. 

Czego życzyłby Pan sobie, swojej 
firmie?

Ciężko wskazać cokolwiek co nie 
byłoby trywialne. Oczywiście życzę 
sobie i swojej firmie ciągłego rozwoju 
i  rozpychania się na krajowym rynku, 
przede wszystkim, aby móc zapewnić 
pracownikom ciągłość zatrudnienia. 
Staramy się nawzajem wspierać, aby 
trudny czas pandemii nie zaburzył 
naszych dotychczasowych osiągnięć 
i  pozwolił na realizację zamierzonych 
działań i wyznaczonych celów. W tym 
też zakresie, życzę sobie i całej załodze 
firmy jak najlepszego zdrowia, aby 
móc stawić czoła nadchodzącym wy-
zwaniom.
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FUH „MAT-MAT” Krzysztof Mącior
Wywiad z Krzysztofem Mąciorem, właścicielem firmy

Źródło: Krzysztof Mącior
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STOWARZYSZENIA

Gminne Centrum Kultury i  Biblio-
tek w Skrzyszowie zaprosiło dzieci do 
udziału w zajęciach wakacyjnych. Tym 

Przez pięć wakacyjnych weeken-
dów gmina Skrzyszów była miejscem, 
w  którym toczyła się gra terenowa, 

razem głównymi bohaterami spotkań 
były kolory, zapachy i… matematyka. 

W  trakcie warsztatów wakacyj-
nych powstały mydełka gli-
cerynowe o  wybranym przez 
uczestników kolorze i zapachu 
(m.in. coli i  gumy balonowej). 
Podczas zajęć z dotartu pierw-
sze skrzypce grały kolory. 
Omówiona została ich sym-
bolika oraz cechy. Następnie 
przyszedł czas na kropkowanie 
m.in. kamieni, które każdy 
twórca mógł zabrać ze sobą 
do domu.

W Skrzyszowie odbyły się 
zajęcia „Matematyka kluczem 
do sukcesu – warsztaty z Ro-

Powstanie  makerspa-
ce’u w Łękawicy było możliwe 
dzięki Fundacji Orange. W pra-
cowni znalazła się drukarka 
3D i  ploter laserowy. W  trak-
cie planowanych warsztatów 
uczestnicy nauczą się obsługi 
programów służących do mo-
delowania 3D oraz przygoto-
wywania grafiki wektorowej. 

inspirowana geocachingiem. Celem 
uczestników były skrytki. Szukano 
wszędzie. Pod kamieniem, kawałkiem 

drewna czy w  trawie. Emocji nie 
brakowało.  

Skrytki ukryto w  charaktery-
stycznych miejscach, tj. centra wsi, 
szkoły, biblioteki i kościoły. Aby je 
odnaleźć, potrzebny był telefon 
(smartfon) z aplikacją „Mapy” oraz 
współrzędne geograficzne, napro-
wadzające uczestników na ukryte 
pojemniki. W każdej z miejscowości 
przygotowano 5-6 skrytek. 

W trakcie gry zdarzyły się sy-
tuacje, gdy uczestnicy nie znaleźli 
skrytki. Spowodowane  było to 

botyki”. Uczestnicy budowali, progra-
mowali i  liczyli, starając się „ożywić” 
konstrukcje z klocków. Efektem pracy 
był m.in. ratowniczy helikopter, ciągnik 
czy wywrotka. Realizacja warsztatów 
była możliwa dzięki Fundacji mBanku 
(dotacja w wysokości 3 500 zł). Projekt 
realizowany był we współpracy Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w  Skrzyszowie z  Gminnym Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

Z  uwagi na duże zainteresowanie 
warsztatów z robotyki, zorganizowano 
zajęcia o podobnej tematyce w Szkole 
Podstawowej im. Heleny Marusarzów-
ny w Pogórskiej Woli. Sfinansowane one 
zostały ze środków Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

Łącznie w  warsztatach plastycz-
nych zorganizowanych przez GCKiB 
wzięło udział blisko 60 uczestników, 
natomiast w zajęciach z robotyki pra-
wie 80 osób. 

Stworzą m.in. zakładki do książek, 
breloczki oraz podstawki pod telefon. 
Poznają zasady działania niniejszych 
maszyn. Wszystkie wydrukowane/
wycięte przedmioty, uczestnicy będą 
mogli zabrać ze sobą do domu. 

W warsztatach uczestniczyć będą 
mogły osoby w każdym wieku. Zajęcia 
będą zorganizowane, gdy poprawi się 
sytuacja epidemiczna w kraju. Szcze-
gółowe informacje zostaną wówczas 
zamieszczone na plakatach i na stronie 
internetowej Gminnego Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Skrzyszowie. 

Kolory, zapachy i matematyka

Wakacje 2020

Makerspace w Łękawicy

Wakacyjna gra terenowa różnymi czynnikami, na które organi-
zatorzy nie mieli wpływu. Wierzymy, 
że znikające skrytki były efektem 
niezrozumienia zasad, a  nie celowym 
działaniem, mającym na celu zepsucie 
zabawy pozostałym uczestnikom. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
graczom za udział w grze i gratulujemy 
odnalezienia choćby jednej skrytki. 
Główne nagrody, za przesłanie pełnego 
hasła („Najpiękniejszą gminą Małopol-
ski jest Skrzyszów”), trafiły do drużyny 
Nalepek oraz Aneta1988. Pozostali 
uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenie, 
otrzymali nagrody pocieszenia.  

W  grze wzięło udział 37 drużyn. 
Średnia wieku osób to 14 lat. W  za-
bawie wzięły udział całe rodziny oraz 
osoby indywidualne, które pragnęły 
sprawdzić swoją orientację w terenie. Źródło: GCKiB

Źródło: GCKiB

Źródło: GCKiB
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W  piątek 16  października na orli-
kach w Pogórskiej Woli i Skrzyszowie 
odbyła się XI i  tym samym ostatnia 
kolejka zmagań piłkarzy. Planowane 
były po raz drugi w historii Amatorskiej 
Ligi Orlikowej rozgrywki o Puchar Ligi, 
połączone z  uroczystym jej zakoń-
czeniem, jednak z  powodu obecnej 
sytuacji epidemicznej, dla naszego 
wspólnego bezpieczeństwa, Puchar 
Ligi, który gromadził licznie zawod-
ników został odwołany. W minionym 
tygodniu po indywidualnym kontakcie 
z  Kapitanami drużyn występujących 
w XV edycji ALO, każda z nich została 
indywidualnie uhonorowana. Drużyny 
otrzymały pamiątkowy puchar, dyplom 
oraz upominki dla każdego z zawodni-
ków. Ponadto drużynom z pierwszym 
trzech miejsc zostały wręczone pa-
miątkowe medale. 
Uhonorowani zo-
stali też zawodni-
cy w  kategoriach 
indywidualnych 
oraz wierni kibice.

Przypomnij-
my, że mistrzem 
XV edycji zosta-
ła drużyna  Nu-
evo Palace,  na 
miejscu drugim 
znalazła się dru-
żyna  Lucky Lo-
sers Grabówka, 
a  miejsce III zdo-
była drużyna  All 
Stars.   W  l idze 
wystąpiły również 
drużyny:  DOD-
GER Team Tar-

nów, Drużyna”A”, FC Dzwonowa, FC 
Galacticos, Huragan Piotrkowice, 
ISKillers FC, OSP Łękawica, OSP 
Zalasowa oraz Szybcy i Wściekli.

Indywidualnie wśród zawodników 
zostali wyróżnieni:

MVP – Marcin Hebda (All Stars),
Król Strzelców – Kamil Zima (FC 

Dzwonowa),
Najlepszy Bramkarz – Adrian 

Minnich (Nuevo Palace),
Najlepszy Asystent – Krystian 

Kobielski (Nuevo Palace).
ALO to nie tylko rozgrywki na bo-

isku, których poziom sportowy z edycji 
na edycję rośnie, ale również dobra 
i wspólna zabawa. Wśród zawodników 
biorących udział w  rozgrywkach, są 
też tacy, którzy bez względu na wynik 
wręcz zarażali uśmiechem i prezento-

wali radosny football, który był wspie-
rany  przez  kibiców dopingujących 
swoje ukochane drużyny.  

Wśród najwierniejszych kibiców 
wyróżnienie otrzymali:

– Kibic Juniorka – Amelia Szwed (FC 
Dzwonowa),

– Kibic Junior – Remigiusz Habryło 
(ISKillers FC),

– Kibice – Borzęcki Błażej (OSP Łę-
kawica), Budzik Dawid (OSP Łękawica), 
Kozioł Bartłomiej (OSP Łękawica), Stec 
Aleksandra (Nuevo Palace), Szwed 
Kornelia (FC Dzwonowa), Zima Emilia 
(FC Dzwonowa).

Wśród kibiców została wyróżniona 
Ekipa Kibiców Huraganu Piotrkowice, 
którzy na meczach swojej drużyny 
tworzyli cotygodniową oprawę, jakiej 
do tej pory w ALO nie było.

Gratulujemy wszystkim Zawodni-
kom – to wy tworzycie coraz wyższy 
poziom sportowy rozgrywek, a także 
Kibicom – dzięki Wam ALO niesie coraz 
więcej radości.

SPORT
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Zakończenie XV edycji 
Amatorskiej Ligi Orlikowej

MVP – Marcin Hebda (All Stars)
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W lipcu tego roku po-
wstała sekcja Dziewcząt 
LUKS Skrzyszów w  piłce 
nożnej pod wodzą tre-
nera Mateusza Zbrożka. 
Drużyna awansowała do 
finału kwalifikacyjnego 
Centralnej Ligi Juniorek 
U-15. Dziewczęta roze-
grały trzy turnieje kwali-
fikacyjne: w  Myślenicach, 
w Drogini i w Skrzyszowie. 
Rywalizowały z  drużyna-
mi Respektu Myślenice 
i  Przeciszovii Przeciszów. 

Spośród sześciu rozegra-
nych meczów triumfowały 
we wszystkich strzelając 
łącznie 33 bramki i  tracąc 
1. Gratulujemy świetnej po-
stawy i występów oraz ży-
czymy dalszych sukcesów 
i wymarzonego awansu.
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W  poniedziałek 31.08.2020 roku 
odbył się Karpacki Wyścig Kurierów. 
W 37 edycji Karpackiego Wyścigu Kurie-
rów pamięci Wacława Felczaka wzięło 
udział 7 drużyn, 33 zawodników (z Pol-
ski, Słowacji, Finlandii, Kanady, Estonii, 
Holandii, Czech). Pierwotnie wyścig miał 
rozpocząć się 21 kwietnia w Budapesz-

cie, lecz ze względu na liczne ogranicze-
nia związane z pandemią koronawirusa, 
przeniesiono go do Polski i  skrócono 
trasę do jednego etapu: Tarnów-Ciężko-
wice, liczącą 134 km. Trasa przebiegała 
przez gminy powiatu tarnowskiego, 
m.in. przez gminę Skrzyszów. Zawod-
nicy wystartowali o godz. 11.00 z Placu 

Węgierskiego w Tarnowie, finiszując na 
Rynku w Ciężkowicach.

Zwycięzcą wyścigu został Holen-
der Jordan Habets (Wielerploeg Groot 
Amsterdam), drugie miejsce zajął Polak 
Adam Kuś (TC Chrobry Scott Głogów), 
a trzecie Fin Antti-Jussi Juntunen (Tar-
tu2024).

Odbył się 37 Karpacki Wyścig Kurierów

Drużyna dziewcząt LUKS Skrzyszów

Źródło: GCKiB

Źródło: GCKiB
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W dniach 21-23 sierpnia br. w Kra-
kowie odbywały się 48. Paralekko-
atletyczne Mistrzostwa Polski, w któ-
rych wzięło udział 250 zawodników. 
Zawody odbywały się na stadionie 
AWF Kraków. Wśród zawodników 
reprezentujących START Tarnów Tar-
nowskie Zrzeszenie Sportowe Niepeł-
nosprawnych pojawili się mieszkańcy 
naszej gminy.

Pierwszym z  nich jest Dawid Bu-
dzik, mieszkaniec Łękawicy. Swoją 
przygodę ze sportem rozpoczął w lutym 
2018. W tegorocznej edycji Mistrzostw 
Polski w  klasie F34, w  konkurencji 
pchnięcia kulą (4kg) uzyskując odległość 
7.04 m wywalczył brązowy medal.

Troje szachistów z Gminy Skrzyszów 
grających na co dzień w sześcioosobo-
wej drużynie reprezentującej klub 
szachowy UKS Lisek Lisia Góra po raz 
pierwszy w  historii regionu tarnow-
skiego zwyciężyli w Małopolskiej Lidze 
Juniorów. Zuzanna Zielińska z Pogór-
skiej Woli oraz Gabriela i Dawid Łabędź 
z Łękawicy to zawodnicy drużyny, któ-
ra będzie występować w rozgrywkach 
ogólnopolskich w  2 Lidze Juniorów. 
Należy również dodać, że w  dniach 
04-11.10 odbyła się XXVI Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, w której Gabriela 
Łabędź zajęła 18 miejsce w  Polsce 
wśród juniorek z rocznika 2006.

Mieszkańcy gminy medalistami 
Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski

Sukcesy skrzyszowskich Szachistów

Drugi Dawid Kapustka,  mieszkaniec 
Pogórskiej Woli. Trenuje od czerwca 2019. 
Startując w klasie F55 w konkurencji pchnięcia 
kulą (4 kg) uzyskując odległość 7.94 m (rekord 
życiowy) również zajął 3 miejsce i  zdobył 
brązowy medal. 

Obaj zawodnicy trenują pod okiem  
p. Bartłomieja Tott. Klub START Tarnów był 
reprezentowany przez 11 zawodników, którzy 
przywieźli łącznie 12 krążków medalowych.

Gratulujemy zdobytych miejsc i  wywal-
czonych medali, życzymy kolejnych sukcesów 
i jeszcze lepszych wyników.

Źródło: Bartłomiej Tott
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